
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4 

е-таП: аор@аор.Ь§ 
интернет адрес: Ьир://\л/уу\л/.аор.Ьк

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

Номер на обявата: 254/21.08.2018§.

Възложител: ДГ „ЗВЕЗДИЦА“ гр. РУСЕ 
Поделение (когато е приложимо)

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1606 
Адрес: гр. Русе. ул. „Ловеч” № 25
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Райна Великова - Директ ор  
Телефон: 082 860078 Е-таП : сс!§_гуе2<Иса@аЬу.Ь§

Д о с т ъ п ъ т  д о  документацията за поръчката е ограничен: : [ ] Да [х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:
гр. Русе. ул. „Ловеч” № 25

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

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги

Предмет на поръчката: „Предметът на обществената поръчка е периодични доставки на 
хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица”,гр.Русе по 9 обособени позиции: Обособена 
позиция №1: Месо и месни продукти,Обособена позиция№2: Мляко и млечни изделия,Обособена 
позиция №3: Масла и мазнини,Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски 
храни,Обособена позиция №5: Яйца,Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена 
основа,Обособена позиция №7:Картофи кореноплодни и варива, Обособена позиция №8: 
Плодове, зеленчуци и продукти от тях,Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Кратко описание: Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е периодични доставки 
на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Незабравка”,гр.Русе по 9 обособени позиции. 
Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата 
спецификация към настоящата обява. Описаните количества продукти са прогнозни и не 
ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата 
служат за определяне на класираното на участниците.
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Периодичността на доставките е както следва:

По всички обособени позиции, доставките се извършват след получаването на заявка от 
Възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е до 09:30 часа на следващия работен 
ден от получаване на заявка.

Доставката на хранителни продукти от съответните групи храни ще извършва ежедневно, 
като видът на продуктите и количествата ще се определят предварително в заявката.

При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или 
качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след 
извършването й. участникът определен за изпълнител има срок за реакция 1 (един час), за да 
отстрани установените несъответствия.

срок за реакция за отстраняват на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в 
количеството и ш и качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и или 
след извършването и се разбира срокът от 1 (един) час, включващ времето от получаване на Уведомление 
от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на Възложителя в количеството и или 
качеството на хранителните продукти, до окончателното отстраняване на тези несъответствия и 
подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да 
изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа. 
Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок от 
получаване на заявката до 09:30 часа на следващия работен ден или експресна заявка.

• Ограничение при изпълнение на поръчката:
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са 

ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Доставките ще се извършват с 
предварителна писмена заявка от страна на възложителя и доставка до 09:30 часа на следващия 
работен лен, след получаване на заявката.

Възложителят си запазва правото:

• да намаля и/или увеличава количествата, според необходимостта на детската градина, в
рамките на средствата по договора:

• да не поръчва част от изброения асортимент в техническите спецификации от настоящата
документация:
Участниците да бъдат в състояние да доставят конкретните заявени количества хранителни 

продукти за съответните крайни потребители.
Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя.
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти, да бъде не по-кратък от 50% от срока на 

годност на конкретния продукт.

• Начин на образуване на предлаганата цена - В офертите се посочват единичните цени на 
всеки продукт. Единичната цена за дадения продукт се умножава по заложеното количество от 
този продукт и се получава общата цена на продукта, съгласно заложеното прогнозно количество 
от него.

1. Предложената цена на дадената позиция се получава, като се сборуват, получените
произведения от единичните цени и заявените прогнозни количества, на всеки един
артикул.
2. Единичните цени следва да бъдат посочени в лева без ДДС
Предложените единични цени на хранителните продукти по обособени позиции не подлежат 

на промяна за срока на договора.
Всеки участник може да подаде оферти за една, няколко или за всички обособени позииии.

Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за доставка на хранителните продукти по всички обособени позиции е 1 (една) година,
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считано от датата на сключване на договор.

Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е франко-складовата база на ДГ 
„Звездица", гр. Русе.

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се 
предлага от участника в Ценовото предложение - Образец №2-1А до Образец №2-9А, в 
зависимост от обособената позиция/и за която/ито участва.

В стойността па договора за доставка са включват всички разходи, свързани с качественото и 
срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Договорът е предмет на облагане с данъци и такси, включително ДДС. съгласно законодателството 
на Република България.

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 62343.84 лв. без ДДС, 
която стойност се явява и максимална стойност за офериране от участниците при подаване 
на оферта за всички обособени позиции.

Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се 
подписват от лице или лица. надлежно упълномощени за това от името на участника.

Ценовото предложение (Образец №2-1А до Образец №2-9А) на участниците не може да 
надхвърля горепосочената максимална обща стойност па поръчката, както като цяло така и по отделните 
обособени позиции.

Оферти, надвишаващи посочената максимална обща стойност на обществената поръчка, както като 
цяло, така и по отделните обособени позиции ще бъдат отстранени от участие н няма да бъдат допуснати до 
оценка.

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

Номер на обособената позиция: 1 

Наименование: №1: Месо и месни продукти 

Прогнозна стойност (в л в б е з  ДДС):
- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 8397,70 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от участниците. 
Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценка

Номер на обособената позиция: 2 

Наименование: Мляко и млечни изделия 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС):
- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 17342.00 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от участниците. 
Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат
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допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 3

Наименование: Масла и мазнини 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 3270,40 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от участниците. 
Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 4

Наименование: : Риба, рибни продукти и други морски храни 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 3775,50 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 5

Наименование: Яйца 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 1804,00 лева без вкл. 
ДДС.Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 6

Наименование: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 6748,52 лева без вкл. ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 7

Наименование: Картофи кореноплодни и варива 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 1955,00 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 8
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Наименование: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 17231,16 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: 9

Наименование: Други хранителни продукти 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС):

- Максимално допустимата стойност на поръчката възлиза на 1819,56 лева без вкл. ДДС
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимално допустима за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие и 
няма да бъдат допуснати до оценка._____________________________________________________________

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко или за всички обособени позииии.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 
7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.
За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури по обществени поръчки съгласно 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: []
Участникът следва да разполага с обект за търговия с хранителни продукти от съответната група 

хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и 
търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, 
регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните .При участие за повече от една 
обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. 
Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични 
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При участие на 
обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в 
обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.При участие на 
подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват.

Участниците декларират съответното обстоятелство чрез попълване на декларация -  Образец №9 
от документ ацият а  Документи за доказване на изискването : Копие на Удостоверение за регистрация 
на обект по Закона за храните.
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Икономическо и финансово състояние: [няма]

Технически и професионални способности:
Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, доставки на хранителни продукти от съответната група храни, съобразно обособената позиция за 
която участва, без значение от обема

Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от 'Трупата храна" на съответната 
обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, 
обединени на базата на техния произход и състав.

Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, минималният изискуем брой доставки се 
изчислява сумарно като сбор от минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава 
оферта за три обособени позиции, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни 
доставки съобразно групите храни, които обхващат обособените позиции.

Участниците декларират съответното обстоятелство чрез попълване на декларация -  Образец 
№10 от документацията

Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, 
регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни произведения, 
и/или от група мляко и млечни изделия, и/или от група Риба и рибни продукти и/или от група 
яйца, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.

Изискването по т.1.3 се отнася само за Обособена позиция №1 Месо и месни продукти , 
Обособена позиция 2 - Мляко н млечни продукти, Обособена позиция,Обособена позиция №4: 
Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция 5 „Яйца".Ако участникът 
участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум един брой 
хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е 
ако участникът подава оферта за две, за три от позициите или и за четирите, е достатъчно да 
разполага с минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с 
оглед покриване на заложения критерий за подбор

Участ ницит е декларират  съответното обстоят елство чрез попълване на 
декларация -  Образец №11 от документ ацият а

Документи за доказване на изискването заверени от участника копия от валидни 
удостоверения за регистрация на транспортните средства със специално предназначение, 
издадени от съответната ОДБХ към БАБХ на името на участника или на собственика (в 
случай, че те се ползват по силата на договор за наем или лизинг)

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:
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[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена

Класирането на участниците се извършва за всяка позиция поотделно на база оферирана 
цена. Най ниската предложена цена се класира на първо място.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 28.08.2018 г. Час: 16:30 часа
Място на приемане на офертите: Сграда на ДГ “Звездица“, ул. Ловеч № 25

Срок на валидност на офертите:
Дата: 28.11.2018 г. Час: 16:30 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 29.08.2018 г. Час: 14.30 часа

Място на отваряне на офертите: Сграда на ДГ “Звездица“, ул. Ловеч № 25 

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):

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за 
участие на официалната интернет страница на Д Г  Звездица гр. Русе: /К(р://с(1§-1УегШса. н>ееЬ1у.сот/ 
профил на купувача, текуща процедура Н 11р://сй%-гуег<Нса. н>ееЬ1у. сот/105810451050105910651040- 
105510561054106210451044105910561040-12018.1ит1

Дата на настоящата обява
Дата: 21.08.2018 г.________

Възложител________________________
Трите имена: (Подпис и печат) Райна Великова 
Длъжност: Директор на ДГ „ Звездица” гр. Русе
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