КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД гр. Варна по единадесет обособени
позиции.
1. Обект на поръчката: Доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона
за обществените поръчки.
2. Предмет и описание на предмета на обществената поръчка и
изисквания за изпълнение:
2.1. Предмет на обществената поръчка: „Периодична доставка на
хранителнипродукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД
гр. Варна по единадесет обособени позиции“
със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Доставка на зърнени храни и храни на
зърнена основа“
Обособена позиция №:2 „Доставка на мляко и млечни продукти“
Обособена позиция № 3: „Доставка на масла и мазнини“
Обособена позиция № 4: „Доставка на месо и месни продукти“
Обособена позиция № 5: „Доставка на риба“
Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци – сурови и
замразени“
Обособена позиция № 7: Доставка на плодове и зеленчуци –
консервирани, под формата на нектари и
плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета, компоти и зеленчукови сокове“
Обособена позиция № 8: „Доставка на варива, захар и захарни
изделия“
Обособена позиция № 9 „Доставка на подправки, чай, сол и други
храни“
Обособена позиция № 10 „Доставка на яйца“
Обособена позиция № 11 „Доставка на боза“.
2.2. Описание на предмета на обществената поръчка:
Целта на поръчката е избор на изпълнител за периодични доставки на
хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД гр.
Варна, франко 45 броя обекти на територията на град Варна.
Краен потребител на доставката са децата от общинските детски
градини на град Варна, на възраст от две до седем години.
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2.3. Процедура
Възложителят ще проведе открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
като съгласно чл. 81, ал. 1 - 3 от ЗОП, във връзка с чл. 82, ал. 1, изречение
първо, ще сключи рамково споразумение, в което са определени всички
условия с един изпълнител
3. Общата прогнозна стойност на поръчката и максимален
разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 27 847 469, 13 лв.
(словом: Двадесет и седем милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди
четиристотин шестедес и девет лева и тринадесет стотинки) без ДДС,
разпределена по обособени позиции, както следва:
3.1. Обособена позиция №1: 3 508 465, 00 лв. (три милиона петстотин
и осем хиляди четиристотин шестдесет и пет лева) без ДДС;
3.2. Обособена позиция №2: 3 345 066, 67 (три милиона триста
четиридесет и пет хиляди шестдесет и шест лева и шестдесет и седем
стотинки) без ДДС;
Обособена позиция № 3: 837 516, 67 лв. (осемстотин тридесет и
седем хиляди петстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем
стотинки) без ДДС
Обособена позиция № 4: 5 973 920, 00 (пет милиона деветстотин
седемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС.
Обособена позиция № 5: 1 701 833, 33 (един милион седемстотин и
една хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки)
без ДДС
Обособена позиция № 6: 9 156 338, 46 лв. (девет милиона сто
петдесет и шест хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет и
шесдт стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 7: 1 988 439, 33 (един милион деветстотин
осемдесет и осем хиляди четиристотин тридесет и девет лева и тридесет и
три стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 8: 467 266, 67 (четиристотин шестдесет и
седем хиляди двеста шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки)
без ДДС
Обособена позиция № 9: 216 023 (двеста и шестнадесет хиляди
двадесет и три лева) без ДДС
Обособена позиция № 10: 586 666, 67 (петстотин осемдесет и шест
хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки)
без ДДС
Обособена позиция № 11 : 65 933, 33 (шестдесет и пет хиляди
деветстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност е формирана в съответствие с чл.21, ал.1, ал.2 и
ал.4, от ЗОП и е за целия срок на рамковото споразумение, което възложителят
ще сключи с участника, избран за изпълнител.
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4.
Срок и място на изпълнение за всяка една от обособените
позиции::
4.1. Срокът за изпълнение на рамковото споразумение, съгласно чл.
81, ал. 3 от ЗОП е четири години.
4.2. Срокът за изпълнение на отделните договори по рамковото
споразумение е една година.
4.3. Периодичност на доставките
Обособена позиция
Периодичност на доставките:
Обособена позиция № 1
Ежедневно (работни дни)
Обособена позиция № 2
Ежедневно (работни дни)
Обособена позиция № 3
Ежедневно (работни дни)
Обособена позиция № 4
Ежедневно (работни дни)
Обособена позиция № 5
Веднъж седмично (работен ден)
Обособена позиция № 6
Ежедневно (работни дни)
Обособена позиция № 7
Веднъж седмично (работен ден)
Обособена позиция № 8
Веднъж седмично (работен ден)
Обособена позиция № 9
Веднъж седмично (работен ден)
Обособена позиция № 10
Два пъти седмично (работни дни)
Обособена позиция № 11
Веднъж седмично (работен ден)
5. Критерий за оценка на офертите за всяка една от обособените
позиции:: Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата
поръчка ще бъде определена въз основа на критерий „Оптимално
съотношение качество - цена”.
6. Предоставяне на достъп до документацията за участие.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп
до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на
обявлението в Регистъра на обществените поръчки.
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки
участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята
оферта.
7. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
7.1. В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря
на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и
изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник,
за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП,
както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
7.2. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗОП Възложителят не изисква обединението
да има определена правна форма, за да участва при възлагането на
обществената поръчка и не поставя условие за създаване на юридическо лице.
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7.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник,
а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на документите
посочени в чл.59, ал.6 от ЗОП.
7.4. Договор за създаване на обединение с посочено правно
основание за създаване на обединението трябва да съдържа клаузи,
които:
7.4.1. да определят партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка;
7.4.2. гарантират, че всички членове на обединението са солидарно
отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;
7.4.3. да посочат правата и задълженията на участниците в
обединението;
7.4.4. да посочат разпределението на отговорността между членовете на
обединението.
7.4.5. да посочат дейностите, които ще изпълнява всеки член от
обединението.
7.5. Когато не е приложен договор за създаване на обединение, или в
приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на
посочените в т.7.4 условия, или съставът на обединението се е променил след
подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в
настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.
7.6. Съгласно чл.101, ал.9, ал.10 и ал.11 ЗОП лице, което участва в
обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата
на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата
за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани
предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура. Посочените условия се прилагат отделно за всяка обособена
позиция.
7.7. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат
ползването на подизпълнители.
7.8. Участникът да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки.
7.8.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при
който е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а –
159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на
гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против
младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против
собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против
стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от
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Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие
в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези, посочени в буква „а”, в друга държава
членка или трета страна.
в) 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
участника е установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е установено, че:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.
118, чл. 128, 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;
ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
* Община по седалището на възложителя е Община Варна.
* Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата
структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във
връзка с възлагането на обществената поръчка.
7.8.2. Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на
офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител
преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 ЗОП:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
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2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 – съответния документ,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в
съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства
или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника;
4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 - изрична писмена
декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен
регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този
случай участникът, избран за изпълнител посочва от къде възложителят
може да получи необходимата официална информация;
5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"; Когато в
удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6,
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при
изпълнение на договор за обществена поръчка.
7.8.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при
изпълнение на поръчката, изискванията на чл.54, ал.1, т.1 -7 от ЗОП, се
прилагат и за подизпълнителя.
7.8.4. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл. 75 ППЗОП.
7.10. Участникът да не е дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и/или лице, контролирано от такова
дружество, освен ако не са налице изключенията, посочени в чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
7.10.1. Отсъствието на пречки за участие в обществената поръчка,
съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.при подаване на офертата,
участникът декларира чрез попълване на ЕЕДОП в част III „Основания за
изключване“, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка“
7.10.2. За доказване липсата на това основание за отстраняване,
участникът избран за изпълнител преди подписване на договора представя
изрична писмена декларация.
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8. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност.
На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, Възложителят изисква участникът да
притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (или
аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен), включващо групата храни от предмета на поръчката по
съответната обособена позиция, както следва:
Обособена позиция
Група храни, съгласно §1 т. 12 от
Допълнителните разпоредби на
Закона за храните
Обособена позиция № 1
Е
Обособена позиция № 2
А
Обособена позиция № 3
Д
Обособена позиция № 4
Б
Обособена позиция № 5
В
Обособена позиция № 6
И, К, Ж
Обособена позиция № 7
И, К
Обособена позиция № 8
З, М
Обособена позиция № 9
Н
Обособена позиция № 10
Г
Обособена позиция № 11
О
9.
Икономическо и финансово състояние.
На основание чл 61, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 62, ал. 3
Възложителят изисква от участниците за последните три приключили
финансови години, считано от датата на подаване на офертата да са
реализирали минимален общ оборот, равен на ½ от прогнозната стойност без
ДДС на обособената позиция, за която кандидатства, както следва:
Обособена позиция
Изискуем минимален общ оборот
за последните три приключили
финансови години:
Обособена позиция № 1
1 754 232, 50 лв.
Обособена позиция № 2
1 503 783, 33 лв.
Обособена позиция № 3
418 758, 33 лв.
Обособена позиция № 4
3 306 253, 33 лв.
Обособена позиция № 5
1 701 833, 33 лв.
Обособена позиция № 6
4 578 169, 23 лв.
Обособена позиция № 7
998 386, 35лв.
Обособена позиция № 8
233 633, 33 лв.
Обособена позиция № 9
108 011, 50 лв.
Обособена позиция № 10
293 333, 33 лв.
Обособена позиция № 11
32 966, 66 лв.
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С оглед на обстоятелството, че рамковото споразумение се сключва за 4
години, изискуемият оборот по съответната обособена позиция не надхвърля
двукратната стойност на прогнозната стойност за една година.
Участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция
следва да докаже общ оборот, съответстващ на сумата от изискуемия
минимален оборот за всички позиции, за които участва.
10. Технически и професионални способности
10.1. Участникътда е изпълнил за последните три години от датата на
подаване на офертата доставки с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката (обособената позиция, за която кандидатства). Сходен
предмет с предмета на поръчката по съответната обособена позиция е
доставка на храни от съответната група храни, съгласно съгласно §1 т. 12 от
Допълнителните разпоредби на Закона за храните. Сходен обем е прогнозният
обем за една година, съответстващ на ¼ от общия обем на поръчката.
Ориентировъчните стойности са както следва:
Обособена позиция
Сходен предмет - Група Сходен обем храни, съгласно §1 т. 12 минимални
от ДР на Закона за
стойности
храните
Обособена позиция № 1
Е
200 000 кг.
Обособена позиция № 2
А
450 000 кг.
Обособена позиция № 3
Д
95 000 кг.
Обособена позиция № 4
Б
170 000 кг.
Обособена позиция № 5
В
60 000 кг.
Обособена позиция № 6
И, К, Ж
1 400 000 кг.
Обособена позиция № 7
И, К
200 000 кг.
Обособена позиция № 8
З, М
50 000 кг.
Обособена позиция № 9
Н
9 000 кг.
Обособена позиция № 10
Г
30 000 кг.
Обособена позиция № 11
20 000 литра
О
Или 20 000 кг.
Възложителят ще приема за валидни доставки с предмет, идентичен или
сходен на предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника,
независимо от това дали същите са възложени от един или повече
възложители (контрагенти)
в един или повече договори. Доколкото
понятието „сходен“ е синоним на „приблизителен“, при доказване на сходен
обем в обособените позиции в които има продукти, обичайно измервани не в
тегловни, а в обемни единици, за целите на поръчката се приема, че доставка с
обем 1 литър е сходна с доставка с тегло 1 кг.
10.2. Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване за
изпълнение на поръчката – транспортни средства. Минималното изискване е
наличие на две транспортни средства, като за обособени позиции № 2, № 4, №
5, № 7 и № 10 автомобилите за превоз на храни от животински произход
следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл- 246 от Закона за
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ветеринарно медицинската дейност. Ако участникът подава оферта за повече
от една обособена позиция може да използва едни и същи транспортни
средства.
10.3. Участникът да прилага системи за управление на качеството – да
има внедрена от акредитиран орган система за управление на качеството по
стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна с област на приложение,
обхващаща предмета на поръчката.
Съответствието си с критериите за подбор (т. 8, 9 и 10) при подаване
на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, като попълва раздел „: Общо
указание за всички критерии за подбор“ в част IV, а участникът, избран за
изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 60,
ал. 1, чл. 62, ал.2 т. 3, чл. 64, ал. 1, т. 2, т. 9 и т. 10 от ЗОП. Не е необходимо да се
попълват раздели А, Б, В и Г от част IV на ЕЕДОП.
* При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
акт или административен акт и съобразно разпределението на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
** Участникът може да използва капацитета на трети лица при
спазване разпоредбите на чл.65 ЗОП.
*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документ за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,
за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за
тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.
**** В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва
подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за
подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще
изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата
следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
***** Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
****** Преди сключването на всеки отделен договор за обществена
поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да
предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
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*******Възложителят може да не приеме представено доказателство за
технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което
има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11. Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа:
11.1. Опис на представените документи. Независимо от броя на
обособените позиции, за които участникът подава оферта, той представя един
общ опис.
11.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на
Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката
Участниците декларират липсата на основания за отстраняване и съответствието
си с поставените от Възложителя критерии за подбор. В него се предоставя
съответната информация, изискана 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 информацията – образец №1.
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, поради факта че възложителят
изисква по всички обособени позиции едни и същи критерии за подбор и
декларинане на съответствието с тях в раздел : и с цел облекчаване на
административната тежест за участниците, възложителят указва на
участниците, че допуска да подадат един ЕЕДОП, независимо от броя на
обособените позиции, за които подават оферти.
11.3. Документ по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо, когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението – заверено от участника
копие.
Документът или в друг документ към този за създаване на обединението,
подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната
информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
- Права и задължения на участниците в обединението;
- Разпределение
на
отговорността
между
членовете
на
обединението;
- Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
11.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност,
когато е приложимо (заверени от участника копия).
Документите се представят в случаите, когато за участника е налице
някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той
е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП.
Като доказателства за надеждността се представят следните документи:
А) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.1 и т.2 ЗОП –
документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от
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който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са
договорили тяхното отстрочване или разсрочване, заедно с погасителен план
и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения
или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение;
Б) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от
съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства.
11.5. Техническо предложение - по образец № 2 зависимост от
Обособената позиция за която участникът кандидатства; За всяка обособена
позиция се представя отделно техническо предложение.
11.6. Документ за упълномощаване, когато е приложимо, ако лицето,
което подава офертата, не е законният представител на участник. Документа
следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както
и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника в процедурата – оригинал или
заверено копие.
11.7 Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП, когато е
приложимо.
Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя
по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не
могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията
от офертите им, които подлежат на оценка.
11.8. Ценово предложение – по образец №3..
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“. За всяка обособена позиция се
представя отделно ценово предложение в отделен запечатан плик, на
който е изписано името на участника и номера на обособената позиция.
12. Представяне и приемане на офертата.
12.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена на
български език, съгласно предварително обявените условия за участие и
изисквания към участниците от възложителя.
12.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички
изискуеми от Възложителя документи.
12.3. Участникът в процедурата има право да представи само една
оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.
12.4. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатана или прозрачна опаковка, или в опаковка с
нарушена цялост не се приемат и не се разглеждат.
12.5. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД на адрес: Област Варна, Община Варна,
гр. Варна, 9009, ул. „Цанко Дюстабанов” № 1, всеки работен ден до
определеният от Възложителя срок за получаване на оферти.
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12.6. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка. Опаковката следва да е надписана по следния начин:
Наименование на Участника, включително участниците
в обединението, когато е приложимо: …………….
Адрес за кореспонденция: ………………..
Телефон, Факс, електронен адрес: …………….
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка: „Периодична доставка на
хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“
ЕАД гр. Варна по единадесет обособени позиции.
за обособени позиции №………………………………………………….
Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и
класиране!

До „Ученическо и столово хранене“ ЕАД
Гр. Варна
13. Срок на валидност на офертата: 6 (словом: шест) месеца от
датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
14. Разглеждане и оценка на офертите
14.1. За подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите,
Възложителят назначава комисия, съгласно чл. 103 от ЗОП.
14.2. Комисията провежда своята работа по реда на чл. 53 -60 от ППЗОП.
15. Възложителят отстранява от процедурата участник.
15.1. при който е установено,че:
А) е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на
критерии за подбор;
Б) не е представил изискващата се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на
критерии за подбор;
В) има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при изпълнение но договор за обществена поръчка е нарушил чл118, чл.128,
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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 участникът е установен.
15.2. при който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен;
15.3. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документация за участие;
15.4. който е представил оферта, която не отговаря на:
А) предварително обявените условия за поръчката;
Б) правила и изисквания 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 – Списък на конвенциите в социалната
област и в областна на околната среда.
15.5. който не е представил обосновката в срок по чл. 72, ал. 1 ЗОП, или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – ал. 5 ЗОП;
15.6. лица, които са свързани по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП.
16. Възлагане на обществената поръчка.
16.1. Възложителят сключва писмено рамково споразучение за всяка
обособена позиция поотделно с определения изпълнител в 30 – дневен срок от
датата на определяне на изпълнителя. Едновременно с рамковото
споразумение се сключва и първият договор за обществена поръчка с
избрания изпълнител за срок от една година.
16.2. При сключване на рамковото споразумение и на всеки отделен
договор класираният на първо място участник представя:
Актуални документи, издадени от компетентен орган за
удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл.58 от ЗОП, както и
документи доказващи съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива; (При сключване на първия договор се използват документите,
предоставени за рамковото споразумение)
Гаранция, обезпечаваща изпълнението на всеки отделен договор в
размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Стойността на договора е ¼
от стойността на съответната обособена позиция. Гаранцията се представя в
една от следните форми:
 Банкова гаранция, учредена в полза на „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е
безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не
по- рано от 90 дни след срока на договора.
 Парична сума внесена по банкова сметка на „Ученическо и
столово хранене“ ЕАД както следва:
IBAN: BG54CECB97901034546600
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BIG: CECBBGSF
Централна кооперативна банка
 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя – да бъде сключена за конкретния
договор и в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД,
застрахователната премия трябва да е платима еднократно, да е
платена преди сключване на договора и срокът на същата трябва да
изтича не по-рано от 90 дни след срока на договора.
17. Сключване на договори в резултат на рамково споразумение.
Ежегодно възложителят сключва договори с участника избран за
изпълнител по съответната обособена позиция, като прилага условията,
определени в рамковото споразумение.
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