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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Възложител  

Възложител на настоящата поръчка е кметът на СО - район „Студентски“. 

Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл.18, ал.1, т.12 при 

условията на чл. 178 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и 

документацията за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни 

актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, 

съобразно с предмета на поръчката. 

Целта на възлагането на поръчката без да се разделя на обособени позиции, е да  

се постигне оптимален процес по задоволяване на нуждите на възложителя от 

синхронизиране и едновременно получаване на всички необходими хранителни 

продукти с максимална степен на отговорност на един изпълнител за извършваните 

дейности.  

Предметът на обществената поръчка се разделя на обособени позиции съобразно 

обектите, в които следва да бъде извършвана доставка на хранителни продукти, поради 

необходимостта всички стоки, обект на поръчката да бъдат доставени при едни и същи 

срокове и условия с оглед изготвянето на пълноценно и разнообразно хранително меню 

на децата. По този начин се гарантира постигане на оптимален резултат и се 

предотвратява евентуален риск от нереализиране на всички артикули, включени в 

предмета на обществената поръчка. Предвид обстоятелството, че всички стоки, обект на 

доставка, са необходими на възложителя за приготвяне на храна, то разделянето на 

поръчката на позиции, диференцирани съобразно видовете хранителни продукти, ще 

създаде реален риск от сключване на договор за възлагане само за някои от хранителните 

продукти.  

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие 

в настоящата процедура в Профила на купувача на Възложителя на адрес:  

 

http://www.profilnakupuvacha.com/Столична община - район Студентски,13268 

2.Описание на предмета на обществената поръчка: 

2.1.Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши:  

 „Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детска млечна кухня 

и детска ясла № 69, находящи се на територията на СО - район „Студентски“ по 

обособени позиции: 

Позиция 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 

находяща се на територията на СО - район „Студентски“ 

Позиция 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Самостоятелна детска ясла 

№ 69, находяща се на територията на СО - район „Студентски“. 

 

2.2. Място на изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти франко 

сградите на обектите - крайни получатели: По позиция 1 - Детска млечна кухня с адрес 

гр. София, ж.к. „Студентски град“ ниското тяло на студентско общежитие бл.14, и по 

Позиция 2 - Самостоятелна детска ясла № 69 с адрес гр. София, ж.к. „Студентски град“, 

ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 1.  

 

http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8,13268
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3.Обхват и изисквания към  дейността, предмет на настоящата обществена 

поръчка: 

Хранителните продукти следва да отговарят на БДС и/или на еквивалентни ТД на 

производителя, да са придружени с необходимите търговски документи. Всички 

хранителни продукти да са пакетирани и етикирани. Опаковките да са здрави, с етикети 

на български език и да съдържат информация за вида на стоката, нейното съхранение, 

производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно 

изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

(ДВ, обн. бр.102 от 12.12.2014 г.). Хранителните продукти да отговарят на Закона за 

храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиена на храните (ДВ, обн. бр.10 от 

05.02.2016г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, обн. бр.65 от 23.08.2011 г.), Наредба № 

8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия 

на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, обн. бр.104 от 14.12 

2018г.), Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в 

храните (Обн. ДВ. бр.12 от 13 февруари 2015 г.) и други нормативни актове, свързани с 

предмета на поръчката. Стоките следва да са в срок на годност, от който да не са изтекли 

повече от 25 % към датата, на която се доставят. Доставките да се извършват при 

спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. 

4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

4.1. Прогнозна стойност на поръчката е 216 600.00 (двеста и шестнадесет 

хиляди и шестстотин лева) без ДДС, съответно: 

- По Позиция 1 – 116 600.00 лв. без ДДС (сто и шестнадесет хиляди лева) 

- По Позиция 2 – 100 000.00 лв. без ДДС (сто хиляди лева) 

 

         4.2. Начин на плащане: Финансовите средства са съобразно рамките на бюджета 

на ДМК и СДЯ № 69 за дейностите по възлагане. За извършените доставки изпълнителят 

издава фактури /с описани артикули/, които представя в счетоводството на съответното 

детско заведение до 30-то /тридесето /число на текущия месец. Фактурите следва да са 

придружени със стокови разписки, подписани от представители на детското заведение и 

изпълнителя. 

 

5. Възможност за представяне на варианти в офертите 

5.1. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

6.Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

  6.1.Срокът за изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано 

от датата на подписване на договора. 

РАЗДЕЛ IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

7. При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата 

обществена поръчка следва да се спазват следните общи и специфични изисквания на 

определената в настоящия раздел техническа спецификация: 

 

А) Общи изисквания 

 7.1. При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата 

обществена поръчка следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. 

 В складовете на детската градина - краен получател трябва да се доставя и приема 

само продукция съответстваща на: 
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7.1.1. Наредба № 8/ 4.12.2018 г. на МЗХ за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици 

7.1.2. Наредба № 6 /10.08.2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 

7.1.3 Наредба № 2 / 7.03.2013 на МЗ за здравословно хранене на децата но възраст 

от 0 до 3 год. в детските заведения и детските кухни - за артикулите за които е 

приложимо описани в предмета на поръчката / технически параметри/ 

7.1.4. Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци и Регламент (ЕО )№ 543/2011- за плодове, 

зеленчуци; месо от домашни птици и яйца, съобразно изискванията на технически 

спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя/ 

7.1.5. Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; 

7.1.6.  Наредба № 32/ 23.06.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици; 

7.1.7. Наредба №36/23.03.2006г. за специфичните изисквания при производство, 

транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход на 

МЗГ; 

7.1.8.  Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните; 

7.1.9. Наредба № 4 / 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в 

храните на МЗ. 

7.1.10. Закона за храните  

7.1.11. Други, отосими към предмета на поръчката.  

7.2. Доставяните хранителните продукти трябва да отговарят на европейската                       

нормативна база /Регламент № 852/2004, Регламент № 853/2004, Регламент 

№2073/2005 и др./ 

7.3. Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ, 

съдържащ следната информация: 

- Вида на хранителните продукти 

- Количество 

- Номер на партида 

- Регистрационен номер на предприятието доставчик 

- Количество-килограм, литър, бройка, връзка. 

 7.4. Храните трябва да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по    

чл.12 от Закона за храните. 

   7.5. Транспортирането на продуктите от животински произход да се извършва с 

транспортни средства регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 

246, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейности отговарящи на 

изискванията на Регламент (ЕО) 852 от 2004 за  хигиената за храните и Наредба № 1 

от 26.01.2016 г. за хигиената за храните. 

       7.6. Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО)  

1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

потребителите, Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 

г. 

      7.7.В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава- членка 

на Европейския съюз да са спазени следните изисквания: 

 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава-членка, когато се касае за храни от животински произход; 

 За пристигането на пратката в България да са уведомени органите на БАБХ 

съгласно чл. 28 от Закона за храните. 

 7.8. Когато се касае за храни от внос от трети страни: 
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 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава-членка, когато се касае за храни от животински произход; 

 Храните да са преминали граничен контрол, съгласно действащото 

законодателство. 

 7.9. Храните, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички 

действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски  

стандарти,  или  Европейско техническо одобрение или Признати   национални  

технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от 

браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни  

стандарти за управление на качеството. Ако в хода на провеждане на процедурата или 

по време на изпълнение на договора се утвърдят нови стандарти за хранителни 

продукти, включени в предмета на поръчката, предоставянето им следва да е в 

съответствие с новите стандарти, национални и европейски нормативни актове. За 

продуктите, за които не са приложими български стандарти да бъдат произведени 

съгласно Технологична документация на производителя.  

7.10. Бюлетинът на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – 

Министерство на земеделието и храните /САПИ/, се предоставя ежемесечно на 

Възложителя безплатно от Изпълнителя.   

7.11. Доставките на СТОКИТЕ ще се извършват ежедневно. Доставките ще се 

извършват в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.12. Доставките се извършват след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

чрез обектите-краен получател, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 24 

часа преди всяка доставка. Заявката следва да се предостави по електронен път и да 

бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание 

на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.  

7.13. Количествата хранителни продукти, посочени по-долу са 

ориентировъчни/прогнозни, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез определените лица от обектите -  крайни получатели, има 

правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им. 

Съответните артикули ще бъдат за срока на изпълнение на поръчката в същия вид и 

приблизително същото количество, каквото е и прогнозираното. 

  

Б) Специфични изисквания – Техническа спецификация. 

7.14. Указания 

1) Всички млечни продукни да са произведени от сурово мляко без добавка на 

растителни мазнини, консерванти , синтетични оцветители и подсладители.  

2) Прясно мляко – БДС или еквивалентна на Технологична документация на 

производителя, съобразена със следните основни изисквания:  Прясното мляко да се 

съхранява и транспортира при температура от 2ºС до 6ºС. Да отговаря на следните 

изисквания: за цвят – бял с кремав отенък, консистенция – еднородна течност, без утайка 

вкус и мирис – приятни, свойствени, без страничен мирис и привкус. Етикетът с 

фирмения знак е на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партида, 

температурата на съхранение. Да е произведено от сурово мляко, което отговаря на 

изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004, УХТ 

кутия. 

3) Кисело краве мляко - БДС или еквивалентна на Технологична документация 

на производителя, съобразена със следните основни изисквания: Киселото мляко да се 

съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. Да има гладка повърхност, бял цвят с кремав 

отенък, пконсистенцията да бъде плътна мазна повърхност, да не се отделя суроватка 

при разбиване, да се получава еднообразна маса. Приятен млечно кисел свойствен вкус, 

характерен за краве мляко. Не се допуска листерия.  

4) Сирене краве – произведено от пълноценно краве мляко с прибавка на закваска 

от члечнокисели бактерии по технологична инструкция. Формата да бъде на парчета с 
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квадратни основи и правоъгълни стени, да не се рони, без повърхностно измърсяване, 

консистенцията да е умерено твърда и еластична, гладка разрезна повърхност, без шупли 

или единични такива, саламура с бледозеленикав цвят, без провлаченост. Цветът да е бял 

със слабо кремав оттенък. Вкусът и мирисът да е специфичен за зрял продукт, умерено 

солен с изразена киселинност, без неприятен мирис. Да е в съответствие със стандарт 

БДС 15:2010. Да е съобразено с Регламент (ЕО) №853/2004. 

5) Кашкавал от краве мляко – БДС или еквивалентна на Технологична 

документация на производителя, съобразена със следните основни изисквания: Добре 

оформена цилиндрична или паралелепипедна форма, гладка чиста външна повърхност 

без повреди и ослизявания, тъмни и други петна, с кехлибарен жълт цвят без покритие и 

по-тъмножълт с покритие, гладка разрезна повърхност с еднороден строеж, 

плътноеластична консистенция, специфичен вкус, мирис и аромат – приятен с ясно 

изразен аромат без страничен оттенък, умерено солен. Да е в съответствие със стандарт 

БДС 14:2010. Да е съобразено с Регламент (ЕО) №853/2004 

6) Извара – БДС или по Технологична документация на производителя, 

съобразена със следните основни изисквания: Консистенция - нежна, еднородна; цвят - 

бял до бял с кремав оттенък; водно съдържание в % от общата маса, при обикновено 

производство не повече от 78%; киселинност, не повече от 250º Т. В изварата не се 

допуска страничен вкус и мирис. Безсолна. Изварата да се съхранява при температура от 

0ºС до 6ºС. Да е съобразено с изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004. 

7) Краве масло – БДС или по Технологична документация на производителя, 

съобразена със следните основни изисквания: съдържание на млечни мазнини най-малко 

80 % и без допълнително добавена сол. Цетът на маслото да бъде кремав до светло жълт, 

еднакъв за цялата маса. Консистенцията да е полутвърда мажеща се консистенция при 

температура 10 -12 градуса, с изразени мирис и вкус, свойствени за краве масло. 

Произведено от сурово мляко да отговаря на изискванията на Приложение III на 

Регламент (ЕО) №853/ 2004 и Регламент(ЕС) №1308/ 2013 

8) Растително слънчогледово масло (Олио) – БДС или еквивалентна 

Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: Външен вид - бистро, без утайка, със златистожълт цвят. Приятен свойствен 

мирис и вкус на прясно рафинирано слънчогледово масло. Без страничен привкус и 

мирис.  

9) Яйца – птичи яйца клас „А“, маркирани съгласно действащите нормативи, БДС 

или еквивалентна Технологична документация на производителя, съобразена със 

следните основни изисквания: Яйцата са"пресни" със срок на годност не по-дълъг от 28 

дни, считано от деня на снасянето, размер L. Салмонела - да не се установява. Яйцата да 

отговарят на всички изискванията на нормативни актове. Да се транспортират и 

съхраняват при температура, гарантираща безопасността им.  

10) Месни продукти – предлаганото месо да бъде прясно, охладено или замразено. 

Да бъде без видими тлъстини, сухожилия, кожа и кости.  

Охладеното месо да е сухо, с хубав свеж бледо розово-червен цвят с еластична 

консистенция, при натиск образувалата се вдлъбнатина да се изглажда бързо. Месото 

да има приятен специфичен дъх на прясно месо. 

Замразените пилета след размразяване да бъдат с хубав свеж вид и иприятна 

специфична миризма. 

Да отговаря на изискванията по Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. и 

наредбите на МЗХГ № 4/ 2018.  

11) Риба – добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана 

или нарязана на парчета. Да бъде с естествен цвят, специфичен за дадения вид. Мирис 

след размразяване – характерен за прясна риба, без признаци на развала. Да отговарят на 

Регламент (ЕО) №853/2004. 

12) Бобови храни - без признаци на развала, без вредители, опаковката да не 

променя органолептичните характеристики на продукта. 



7 

 

13) Зърнени храни – всички върнени продукти да бъдат произведени в 

съответствие на показателите, заложени в Технологичната документация на 

производителя. Зърна здрави, нормално развити, с присъщи за сорта форма, с бял цвят. 

Без наличие на чужди примеси, без признаци на плесенясване, без складови вредители 

или следи от тяхната дейности.  

14) Брашно – БДС или произведено по Технологична документация на 

производителя, съобразена със следните основни изисквания: Цвят - бял със 

светлокремав оттенък. Мирис – характерен за брашно, приятен без мирис на плесен, на 

запарено и/или друг несвойствен мирис. Със специфичен вкус, без горчивина , киселина 

или друг страничен привкус. Патогенни микроорганизми не се допускат. Влага – не 

повече 15%. Складови вредители не се допускат.  Да бъде произведена от пшеница, 

неподлагана на генетична модификация.  

15) Грис – произведен по показатели, заложени в Технологичната документация на 

производителя. Пшениченият грис да бъде получен при смилане на обикновена пшеница 

и отделен при меленето вместо брашно тип 500. С бял до кремав цвят без наличие на 

тричави частици. Специфичен мирис за пшеничния грис, приятен, без мирис на плесен, 

запарено, кисело и други несвойствени миризми. Хрускане при сдъвкване да не се усеща 

Патогенни микроорганизми, вегетативни плесенни форми и  складови вредители не се 

допускат. Съдържание на пепел 0.5+/-0.05%.  Да се съхраняват в складови помещения на 

хладно място, проветриво, незаразено от складови вредители. Не се допуска съхранение 

на гриса съвместно с продукти, които могат да му предадат страничен мирис.  

16) Ориз – по Технологична документация на производителя, съобразена със 

следните основни изисквания: Оризът да не е брашнясал и да не съдържа живи или 

мъртви складови вредители.  Цвят – бял до кремав, без мирис на мухъл, запарено или 

друг несвойствен за ориза мирис. Влага – не повече 15%. Видимо плесенясване да не се 

установява. Странични видими примеси да не се установяват.  

17) Фиде - по Технологична документация на производителя, съобразена със 

следните основни изисквания: фиде, произведено от брашно „Бяло“ по УС. Цвят бял до 

жълтеникав, опаковката да не променя органолептичните му характеристики. Фидето да 

се съхранява в складови помещения на хладно място, проветриво, незаразено от складови 

вредители. Не се допуска съхранение на фидето съвместно с продукти, които могат да 

им предадат страничен мирис.  

18) Домашна юфка/кус-кус, макарони, спагети – произведени в съответствие на 

показателите, заложени в Технологичната документация на производителя. Получени от 

пшеничен грис, без яйца, без синтетични оцветители, без консерванти. Цвят бял до 

жълтеникав, еднакъв, без признаци на недобро смесване. Без страничен мирис. 

Патогенни микроорганизми не се допускат. Да се съхраняват в складови помещения на 

хладно място, проветриво, незаразено от складови вредители. Не се допуска съхранение 

съвместно с продукти, които могат да им предадат страничен мирис.  

19) Обикновени бисквити- Повърхност релефна и характерна за асортимента. Без 

оцветители, овкусители, оцветители и консерванти. Подходящи за деца. 

20) Нишесте – По ТД на производителя, натурално, без оцветители. Сипкава 

прахообразна, хомогенна маса, без страничен привкус и без мирис. Не се допускат чужди 

тела. Плесени и патогенни микроорганизми не се допускат. 

21) Сол – готварска, вакуумно изпарена, йодирана с калиев йодат. 

22) Захар – БДС или по Технологична документация на производителя, съобразена 

със следните основни изисквания: Рафинирана бяла захар или екстра бяла захар. Суха, 

при пипане не лепне, сипе се. Кристалите са неслепени, еднородни, бели с блясък, 

сладки, без страничен привкус, без чужди примеси, не се допускат бучки от неизбелена 

захар.  

23) Оцет – получен чрез оцетно-кисела ферментация. Бистър без утайка. Вкус и 

аромат – кисел, приятен, характерен за продукта. 

24) Зеленчуци   
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Консервираните зеленчуци трябва да бъдат с добър външен вид, с цвят, характерен за 

дадения вид. Заливката да бъде бистра, без утайка и раздробени частици.  

Пресните зеленчуци  да са зрели, твърди, без гъбични поражения, без набивания и без 

повреди, дължащи се на ниски или високи температури. Без повреди от болести и 

неприятели. Цвят, характерен за продукта и сорта.  

25) Плодове 

Продуктите следва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Да са зрели, без 

гъбични поражения, без набивания и повреди, дължащи се на ниски ли високи 

температури.  

26) Сухи подправки 

По ТД на производителя, добре изсушени, без чужди примеси, мирис и привкус. 

Опаковките да бъдат целофанови, фолиеви или картонени. 

 

 

СПИСЪК НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПО ПОЗИЦИЯ № 1 

  

№ ПРОДУКТ РАЗФАСОФКА МЯРКА 

ПРОГНОЗНО 

КОЛИЧЕСТВО 

 

ЗА СРОК ОТ 2 

ГОДИНИ 

 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ- произведени по БДС или ТД на производителя от 

сурово мляко, което отговаря на действащото законодателство 2. Не се допускат добавени 

растителни мазнини. 

1. Прясно мляко – 3,2% опаковка, 

тетрапак 

1 л л 100 л 

2. Прясно мляко – 3,6% опаковка  

Тетрапак- 

1 л л 6800 л 

3. Кисело мляко – 3.6% полистеронова 

кофичка по БДС 12:2010 

0,500кг кг 2000 кг 

4. Адаптирано мляко ТД на 

призводителя 

0,400 кг кг 40 кг 

5. Сирене краве съдържание на готв. сол 

до3.5%. по БДС 15:2010 

кг кг 600 кг 

6. Кашкавал от краве мляко вакуумиран  

съдържание на готв.сол до 2% по БДС 

14:2010 

кг кг 60 кг 

7. Извара от краве мляко І качество по 

БДС или ТД на производителя 

Безсолна 

1 кг кг 350 кг 

 МЕСО- предлагано в детските заведения трябва да е добито съгласно изискванията на 

Приложение ІІІ на Регламент (ЕО)№853/2004,относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход . БДС или еквивалент на ТД на 

производителя. Екстра качество. Месото да е без видими тлъстини,  сухожилия и кости. 

Охладено. 

1. Свинско месо- шол,   кг кг 720 кг 

2. Свинско месо бут без кост кг кг 140 кг 
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3. Телешко месо- шол, кг кг 200 кг 

4. Телешко месо плешка без кост     кг кг. 100 кг 

5. Заешко месо замразено кг кг. 420 кг 

6. Пиле цяло натурално замразено да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 200 кг 

7. Пилешко филе натурално охладено  да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 900 кг 

8. Пуешко месо обезкостено- охладено 

да отговаря на изискванията на 

Регламент ЕО №543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 800 кг 

 РИБА 

1. Риба филе  бяла, замразена добре 

почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 100 кг 

2. Риба филе 

Тилапия,замразена Добре почистена от 

кожа, кости и вътрешности, 

филетирана 

Регламент 85382004(ЕО) 

кг кг 800 кг 

3. Риба филе , Пангасиус- замразена 

добре почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 100 кг 

 ЯЙЦА 

1. Яйца клас ”А” Да отговарят на 

изискванията на Наредба№1/2008г., 

Регламент(ЕО)№589/2008. 

 

бр бр. 10000 бр 

 МАСЛО И МАЗНИНИ -  в детските заведения се предлагат само краве масло, 

слънчогледово олио и зехтин. 

1. Масло краве пакет  

Произведено от сурово мляко да 

отговаря на изискванията на 

Приложение III на Регламент 

(ЕО)№853/2004 и 

Регламент(ЕС)№1308/2013 

кг кг 420 кг 

2. Слънчогледово олио  Произведено по 

БДС 

 1 л л 560 л 

 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА – произведени по утвърден 

стандарт, без оцветители, да отговарят на Наредба за изискванията към храните на 

зърнена основа от 18.03.2003г. По БС 2011г. или еквивалент  на ТД на производителя. 

Регламент(ЕО)609/06.2014 

1. Брашно бяло Тип 500 по БДС 1 кг кг 500 кг 

2. Чия 0,300кг  кг 120 кг 
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3. Грис пшеничен  0,500кг 0,500кг кг 60 кг 

4. Грухана пшеница 0,500кг 0,500кг кг. 280 кг 

5 Овесени ядки 0,500кг 0,500кг кг 280 кг 

6. Елда     0,500кг 0,500кг кг 240 кг 

7. Булгур пшеничен  0,500кг 0,500кг кг 280 кг 

8. Киноа   0,250кг  0,250кг  кг 60 кг 

9. Ориз         1 кг кг 300 кг 

10. Фиде  0,400 кг   произведено от бяло 

брашно, по УС 

0,400 кг кг 280 кг 

11. Кус-кус,  0,400кг кг 240 кг 

12. Спагети 0,400кг кг 100 кг 

13. Макарони от пшеничен грис, без яйца, 

без оцветители, без консерванти 

0,400кг кг 140 кг 

14. Нишесте натурално 0,100 кг. по ТД на 

производителя, без оцветители. по ТД 

на производителя, без палмово масло! 

0,100 кг кг 70 кг 

15. Бисквити детски обикновени 

0,140 кг по ТД на производителя без 

палмово масло 

0,140 кг кг 150 кг 

16 Бишкоти  от ТД на производителя без 

оцветители, без палмово масло и 

консерванти 

кг кг 25 кг 

 ВАРИВА    

1. Боб  лющен  0,800 кг. по БДС или 

еквивалент на ТД на производителя 

кг кг 200 кг 

2. Леща лющена 0,500кг по БДС или 

Еквивалент на ТД на производителя. 

кг кг 100 кг 

 КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ -  цели, здрави, чисти, без повишена повърхностна  

влажност, да издържат на транспортиране. 

1. Картофи в чисти опаковки и етикет с 

данни за място на произход, 

производител или опаковчик. 

кг кг. 1200кг 

2. Моркови да отговарят на изискванията 

на Приложение1, част А от Регламент 

за изпълнение(ЕС)543/2011 

кг кг 2800 кг 

 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – ПРЕСНИ -да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с Приложение І, част А и част Б на Регламент за изпълнение на(ЕС) № 

543/2011 на Комисията. Да отговарят на изискванията на Наредба№16/28.05.2010г. на 

МЗХ. Да са зрели, без гъбични поражения и повреди, дължащи се на ниски или високи 

температури. Да са придружени с документ за качество и произход. 

1. Ябълки кг кг 500 кг 

2. Банани кг кг 800 кг 

3. Мандарини кг кг 300 кг 

4 Киви кг кг 200 кг 

5. Круши кг кг 300 кг 

6. Портокали кг кг 400 кг 

7. Грозде кг кг 100 кг 

8. Помело кг кг 100 кг 

9. Череши кг кг 60 кг 

10. Ягоди кг кг 60 кг 

11. Пъпеш кг кг 200 кг 

12. Грейпфурт кг кг 300 кг 
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13. Праскови кг кг 100 кг 

14. Кайсии кг кг 150 кг 

15. Нектарини кг кг 150 кг 

16. Вишни кг кг 100 кг 

17. Вишнап кг кг 100 кг 

18. Манго кг кг 50 кг 

19. Ананас кг кг 100 кг 

20. Тиква кг кг 150 кг 

21. Лимони кг кг 150 кг 

22. Чушки кг кг 400 кг 

23. Краставици кг кг 140 кг 

24. Зеле кг кг 520 кг 

25. Тиквички кг кг 600 кг 

26. Кромид лук кг кг 2800 кг 

27. Спанак кг кг 200 кг 

28 Праз кг кг 200 кг 

29. Карфиол кг кг 100 кг 

 ПЛОДОВЕ И  ЗЕЛЕНЧУЦИ -  ЗАМРАЗЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ – Етикети на 

български език. Консервираните продукти от плодове и зеленчуци не трябва да съдържат 

консерванти, оцветители и подсладители. Да не са с нарушена херметичност и признаци 

на бомбаж. Замразените продукти – придружени от сертификат за оцветители. 

1. Спанак - замразен 2,5 кг кг 800 кг 

2. Карфиол - замразен 2,5 кг кг 800 кг 

3. Броколи – земразени  2 кг кг 700 кг 

4. Печени чушки- консерва  0,680 кг бр 2200 бр 

5. Зелен фасул - замразен 2,5 кг кг 300 кг 

6. Зеленчуков микс-замразен 2,5 кг кг 100 кг 

7. Грах- замразен  2,5 кг кг 500 кг 

8. Зелен фасул- консерва 0,680кг 0,680кг бр 220 бр 

9. Домати белени -консерва 0,400кг 0,400кг бр 3175 бр 

10. Домати небелени –консерва  0,680 кг 0,680кг бр 500 бр 

11. Доматено пюре 0,720кг 0,720кг бр 1800 бр 

12. Нектар кутия-плодово съдържание над 

40% 

1 л л 300 л 

13. Паприкаш-консерва 0,680кг 0,680кг бр 200 бр 

14. Гювеч консерва 0,680кг 0,680кг бр 200 бр 

15. Грах- консерва 0,680кг 0,680кг бр 100 бр 

16. Компот ягоди 0,680кг 0,680кг бр 100 бр 

17. Компот кайсии 0,680кг 0,680кг бр 200 бр 

18. Компот праскови 0,680кг 0,680кг бр 200 бр 

19. Натурален сок 100% 1л 1л  бр 200 бр 

20. Конфитюр 0,340 гр по БС. Плодово 

съдържание над 45%. Различни видове 

0,340 гр бр 150 бр 

21. Мармалад шипков 0,340 кг по БС 

плодово съдържание над 45%. 

0,340 гр бр 150 бр 

22. Маслини без костилки- кутия 1 кг кг кг 40 кг 

 ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

1. Захар 1кг рафинирана бяла захар” или 

„Екстра бяла захар” 

1 кг кг 520 кг 

 ПОДПРАВКИ 

1. Копър сух  10гр. бр. 500 бр 

2. Червен пипер по 0.100кг 10гр. бр 150 бр 
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3. Канела 0,010 кг 0,010 кг бр 100 бр 

4. Джоджен сух пакет 0,100кг 0,100кг бр 200 бр 

5. Ванилия 0,010 кг 0,010 кг бр 800 бр 

6. Чубрица ронена  10 гр. бр 400 бр 

7. Магданоз сух 10 гр. бр 500 бр 

8. Целина суха 10гр. бр 400 бр 

 ДРУГИ ХРАНИ    

1. Сол   1кг Йодирана с калиев йодат. 1 кг кг 80 кг 

2. Сода бикарбонат 0.100кг 0.100кг бр 280 бр 

3. Оцет 0,700 л 0,700 л бр 20 бр 

4. Какао на прах 0,200кг 0,200кг бр 80 бр 

     

 

 

 

СПИСЪК НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПО ПОЗИЦИЯ № 2 

  

 

№ 

 

ПРОДУКТ 

 

РАЗФАСОФКА 

 

МЯРКА 

ПРОГНОЗНО 

КОЛИЧЕСТВО 

 

ЗА СРОК ОТ 2 

ГОДИНИ 

 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ- произведени по БДС или ТД на производителя от 

сурово мляко, което отговаря на действащото законодателство 2. Не се допускат добавени 

растителни мазнини. 

1. Прясно мляко – над 3,2% опаковка , 

тетрапак 

1 л л 400 л 

2 Прясно мляко – 3,6% опаковка  

Тетрапак 

1 л л 6900 л 

3 Кисело мляко – 3.6% полистеронова 

кофичка по БДС 12:2010 

0,500 кг кг 6600 кг 

4. Сирене краве съдържание на готв. сол 

до 3.5%. по БДС 15:2010 

8-15 кг кг 400 кг 

5. Кашкавал от краве мляко вакуумиран  

съдържание на готв.сол до 2% по БДС 

14:2010 

0,500-2 кг кг 180 кг 

6. Извара от краве мляко І качество по 

БДС или ТД на производителя 

Безсолна 

1 кг кг 340 кг 

 МЕСО- предлагано в детските заведения трябва да е добито съгласно изискванията на 

Приложение ІІІ на Регламент (ЕО)№853/2004,относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход . БДС или еквивалент на ТД на 

производителя. Екстра качество. Месото да е без видими тлъстини,  сухожилия и кости. 

Охладено. 

1. Свинско месо- шол   кг кг 200 кг 

2. Свинско месо бут и плешка без кост кг кг 160 кг 

3. Телешко месо- шол кг кг 160 кг 

4. Телешко месо без кост     кг кг. 200 кг 
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5. Заешко месо охладено кг кг. 90 кг 

6. Агнешко месо охладено. кг кг 80 кг 

7. Пиле цяло натурално охладено да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 390 кг 

8. 

 

 

 

Пилешко филе натурално охладено  да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 220 кг 

9. Пуешко месо обезкостено- охладено 

да отговаря на изискванията на 

Регламент ЕО №543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 250 кг 

 РИБА 

1. Риба филе  бяла, замразена добре 

почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 60 кг 

2. Риба филе 

Тилапия, замразена Добре почистена 

от кожа, кости и вътрешности, 

филетирана Регламент 

 85382004(ЕО) 

кг кг 190 кг 

3. Риба филе, Пангасиус- замразена 

добре почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 50 кг 

 ЯЙЦА 

1. Яйца клас ”А”. Да отговарят на 

изискванията на Наредба№ 1/2008г. 

Регламент(ЕО) №589/ 2008. 

 

 бр бр. 11800 бр 

 МАСЛО И МАЗНИНИ -  в детските заведения се предлагат само краве масло, 

слънчогледово олио и зехтин.  

1. Масло краве пакет  

Произведено от сурово мляко да 

отговаря на изискванията на 

Приложение III на Регламент 

(ЕО)№853/2004 и 

Регламент(ЕС)№1308/2013 

кг кг 300 кг 

2. Слънчогледово олио   Произведено по 

БДС 

1 л л 300 л 

 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА – произведени по утвърден 

стандарт, без оцветители, да отговарят на Наредба за изискванията към храните на зърнена 

основа от 18.03.2003г. По БС 2011г. или еквивалент  на ТД на производителя. 

Регламент(ЕО)609/06.2014 

1. Брашно бяло Тип 500 по БДС кг кг 300 кг 

2. Хляб ”Добруджа” –нарязан по БДС УС 0,650 кг. бр. 2640 бр 

3. Грис пшеничен   0,500 кг кг 130 кг 

4. Грухана пшеница  0,500кг кг. 170 кг 

5 Овесени ядки  0,500кг кг 45 кг 

6. Елда      0,500кг кг 20 кг 
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7. Булгур пшеничен   0,500кг кг 20 кг 

8. Киноа        0,250кг кг 20 кг 

9. Ориз         кг кг 450 кг 

10. Фиде произведено от бяло брашно, по 

УС 

0,400кг кг 110 кг 

11. Кус-кус,  0,400 кг кг 30 кг 

12. домашна юфка 0,250 кг  кг 30 кг 

13. макарони от пшеничен грис, без яйца, 

без оцветители, без консерванти 

0,400 кг кг 30 кг 

14. Нишесте натурално. По ТД на 

производителя, без оцветители. по ТД 

на производителя, без палмово масло! 

0,100 кг. кг 60 кг 

15. Бисквити детски обикновени по ТД на 

производителя без палмово масло 

0,140 кг кг 150 кг 

16 Бишкоти  от ТД на производителя без 

оцветители, без палмово масло и 

консерванти 

0,400 кг кг 25 кг 

17 Корнфлейкс, натурален кг кг 60 кг 

18. Козунак 0,500 кг. брой 0,500 кг бр 50 бр 

 ВАРИВА    

1. Боб  лющен   по БДС или еквивалент 

на ТД на производителя 

0,800 кг кг 100 кг 

2. Леща лющена  по БДС или Еквивалент 

на ТД на производителя. 

0,500 кг кг 80 кг 

 КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ-  цели, здрави, чисти, без повишена повърхностна  

влажност, да издържат на транспортиране. 

1. Картофи в чисти опаковки и етикет с 

данни за място на произход, 

производител или опаковчик. 

кг кг. 1400 кг 

2. Моркови да отговарят на изискванията 

на Приложение1, част А от Регламент 

за изпълнение(ЕС) 543/2011 

 кг       кг 1300 кг 

 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – ПРЕСНИ-да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с Приложение І, част А и част Б на Регламент за изпълнение на(ЕС) № 

543/2011 на Комисията. Да отговарят на изискванията на Наредба№16/28.05.2010г. на 

МХЗ. Да са зрели, без гъбични поражения и повреди, дължащи се на ниски или високи 

температури. Да са придружени с документ за качество и произход. 

1. Ябълки кг кг 1500 кг 

2. Банани кг кг 1300 кг 

3. Мандарини кг кг 200 кг 

4 Киви кг кг 80 кг 

5. Круши кг кг 100 кг 

6. Портокали кг кг 600 кг 

7. Грозде кг кг 100 кг 

8. Помело кг кг 50 кг  

9. Череши кг кг 60 кг 

10. Ягоди кг кг 100 кг 

11. Пъпеш кг кг 150 кг 

12. Диня кг кг 500 кг 

13. Праскови кг кг 200 кг 

14. Кайсии кг кг 150 кг 

15. Нектарини кг кг 100 кг 
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16. Тиква кг кг 200 кг 

17. Домати кг кг 800 кг 

18. Чушки кг кг 300 кг 

19. Краставици кг кг 600 кг 

20. Зеле кг кг 300 кг 

21. Тиквички кг кг 300 кг 

22. Кромид лук кг кг 1500 кг 

23. Спанак кг кг 500 кг 

24 Праз кг кг 200 кг 

25. Лук пресен вр. вр вр 100 вр 

 ПЛОДОВЕ И  ЗЕЛЕНЧУЦИ -  ЗАМРАЗЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ – Етикети на 

български език. Консервираните продукти от плодове и зеленчуци не трябва да съдържат 

консерванти, оцветители и подсладители. Да не са с нарушена херметичност и признаци 

на бомбаж. Замразените продукти – придружени от сертификат за оцветители. 

1. Спанак - замразен 2,5 кг кг 450 кг 

2. Карфиол - замразен 2,5 кг кг 400 кг 

3. Броколи – замразени  2 кг кг 400 кг 

4. Печени чушки- замразени  2,5 кг кг 600 кг 

5. Царевица сладка- замразена 5 кг кг 100 кг 

6. Зеленчуков микс-замразен 2,5 кг кг 150 кг 

7. Грах- замразен 1кг 2,5 кг кг 600 кг 

8. Зелен фасул- консерва 0,680 кг 0,680 кг бр 800 бр 

9. Домати небелени консерва 0,680 кг 0,680 кг бр 200 бр 

10. Домати белени консерва 0,400кг 0,400кг бр 2500 бр 

11. Лютеница детска 0,300 кг  по БС. 0,300 кг бр 200 бр 

12. Паприкаш-консерва 0,680 кг 0,680 кг. бр 300 бр 

13. Грах- консерва 0,680 кг 0,680 кг. бр 500 бр 

14. Компот ягоди 0,680 кг 0,680кг бр 300 бр 

15. Компот кайсии 0,680кг 0,680кг бр 300 бр 

16. Компот праскови 0,680кг 0,680кг бр 500 бр 

17. Натурален сок 100% 1л 1 л бр 1100 бр 

18. Конфитюр 0,340 кг по БС Плодово 

съдържание над 45%. Различни видове 

0,340кг бр 200 бр 

19. Мармалад шипков 0,340кг по БС. 

Плодово съдържание над 45%. 

0,340 кг бр 120 бр 

 ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

1. Захар 1кг „рафинирана бяла захар” или 

„Екстра бяла захар” 

1 кг 

  

кг 120 кг 

 ПОДПРАВКИ 

1. Копър пресен    вр. вр вр. 600 вр 

2. Магданоз пресен    вр. вр вр. 600 вр 

3. Джоджен сух пакет  0,100кг 0,100кг бр 300 бр 

4. Чубрица ронена пакет 10 гр. бр 400 бр 

5. Бакпулвер  пакет 10 гр. бр 100 бр 

6. Мая суха  пакет     7гр 7гр бр 50 бр 

7. Червен пипер 0,100кг 0,100 кг. Бр. 200 бр. 

 ДРУГИ ХРАНИ 

1. Сода бикарбонат 0.100кг 0,100 кг бр 100 бр 

2. Сол   1кг Йодирана с калиев йодат. 1 кг кг 50 кг 

3. Чай плодов кутия 20бр.филтри не 

съдържа оцветители и овкусители. 

бр бр 100 бр 
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Приложеният списък с хранителни продукти е ориентировъчен при подготовката на 

офертата от участника и съдържа информация относно вида, техническата 

характеристика и ориентировъчните количества на продуктите, необходими за периода 

на изпълнение на обществената поръчка. 

 

Забележка: Посочените в приложения списък количества са прогнозни   и 

Възложителят не е задължен да ги заяви в същия обем. Ориентировъчните 

количества служат за целите на участниците при подготовка на офертата. 

 

           7.15. КОЛИЧЕСТВАТА описани в спецификацията на храните, са 

приблизително необходимите за срок от две години и са съобразени със заложените 

финансови средства. Съответните артикули ще бъдат за срока на изпълнение на 

поръчката в същия вид и приблизително същото количество, каквото е и прогнозираното. 

          7.16. Възложителят си запазва правото да не заявява целите количества или 

асортимент, в зависимост от конкретните (специфични) нужди на съответния обект на 

доставка.  

 7.17. Възложителят си запазва правото при необходимост от доставка на 

допълнителни количества хранителни продукти при непредвидени обстоятелства, да 

възложи доставката чрез процедура на договаряне по чл. 79,  ал.1, т. 4  и т. 6 от ЗОП.  

 7.18. Заявените продукти ще се доставят франко склада на обекта за доставка след 

подадена заявка от страна на лицето за контакт в срок, съгласно техническото 

предложение на участника.   

 7.19. Всеки доставен продукт трябва да бъде с остатъчен срок на годност не по-

малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на доставка. 

 

РАЗДЕЛ IІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

8.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на 

възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, и има право да 

изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то 

е установено. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за 

изпълнение на поръчката. 

8.2. Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно 

лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен.  

 

9. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ОСНОВАНИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ 
9.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, когато: 

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, или за престъпление, аналогично на избоените по-

горе, в друга държава членка или трета страна; 

2. 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 кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. Това основание не се прилага, когато размерът на неплатените 
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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. 

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

4. 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; 

5. 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 кандидатът или 

участникът е установен; 

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

 

9.2. Основанията по т. 9.1. се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, 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 горните случаи, когато 

кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по 

т. 9.1, подт. 1 и 6 се отнасят и за това физическо лице. 

 

 9.3. Условията по т. 9.1 основания за отстраняване от участие в процедурата за 

обществена поръчка се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване. 

 9.3.1.Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица или подизпълнители, за тях не трябва да е налице някое от основанията за 

отстраняване посочени по-горе в т.9. 1. 

 

9.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

 9.4.1. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ЗОП, предвид 

разпоредбата на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, с която е въведена абсолютната забрана свързани 

лица да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Обстоятелството се 

декларира в еЕЕДОП. 

 9.4.2. участник, за когото са 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, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

Обстоятелствата се декларират в еЕЕДОП. 

9.4.3. участник, по отношение на който важат забраните, посочени в чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството се декларират в еЕЕДОП. 

 

9.5. Възложителят отстранява на основание чл.55, ал.1 от ЗОП от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато е налице някое 

от следните обстоятелства: 

 9.5.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в 
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процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или е преустановил дейността 

си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

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

установен; 

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

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

 9.5.3. е доказано, 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; 

 9.5.4. 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, или 

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

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 9.6. Основанията по т. 9.5.4 а) и б) се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на 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. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

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

основанията посочени по т. 9.5.4, буква а) и б) се отнасят и за това физическо лице.

 9.7. Условията по т. 9.5 основания за отстраняване от участие в процедурата за 

обществена поръчка се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване. 

 9.7.1.Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица или подизпълнители, за тях не трябва да е налице някое от основанията за 

отстраняване посочени по-горе в т.9. 5. 

 9.8. Други основания, за отстраняване от участие: 

9.8.1. Освен на основанията посочени в чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1, т.3, т. 4 и т. 5 от 

ЗОП , възложителят отстранява от процедурата участник: 

а) който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие посочено в обявлението на обществената поръчка или документацията за 

участие; 

б) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия  за изпълнение на поръчката, правилата и изискванията, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 

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

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

или чиято оферта и обосновка не са приети съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 

г) който е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок. 

д) Офертата не е изготвена на български език. 

 9.9. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата 

документация за участие. 
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РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

10. С критериите за подбор възложителя определя минималните изисквания за 

допустимост. 

10.1. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за 

подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП). еЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в 

настоящата документация за участие, като се попълват относимите текстове за 

настоящата процедура. 

10.2. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците 

по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, 

чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

10.3. Участникът може за конкретната поръчка да се позове 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. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 

опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позове на капацитета на трети 

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

необходим този капацитет. В случай, че 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.  

10.3.1.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за 

доказването, на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят ще 

изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на 

някое от условията по предходното изречение, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

10.3.2. Участникът и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на 

съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, носят 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката. 

10.4. Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. Участникът трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

 10.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

10.4.2. По отношение на подизпълнителите и офертите на участниците, 

предвиждащи изпълнение на части от предмета на поръчката от подизпълнители, се 

прилагат правилата на чл. 66 от ЗОП.  

10.5. 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 съответната 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 от предмета на поръчката, предвидени в договора 

за създаване на обединението.  

10.5.1. Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която 

обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

10.5.2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя копие от учредителния акт, споразумение 

и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка:  
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 -  Правата и задълженията на участниците в обединението;  

 -  Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

 -  Уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

 10.5.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 

бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

10.5.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, 

в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. 

10.5.5. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката. 

 

11. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

За позиция № 1 и позиция № 2: 

11.1. Възложителят поставя изискване участниците да разполагат с обект за 

търговия на едро с всички групи хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран 

по реда на чл. 12 от Закона за храните. 

 11.1.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.11.1. за наличие на 

обект за производство и/или търговия на едро, като следва да посочи номера на  

удостоверението за регистрация за производство и/или търговия с храни, включващо 

списък на групите храни от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В 

горепосоченото удостоверение  за търговия с храни, издадено на името на участника, 

следва да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на изискванията на Регламент (EO) 

852/2004, а за храни  от  животински произход и на Регламент (EO) 853/2004. 

Забележка 1: При участник чуждестранно лице, същото следва да предостави 

(декларира) информация за аналогична на посочената по-горе регистрация, респ. 

вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в 

която е установен. 

Забележка 2: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този/тези член/ове 

на обединението, който/които, според направеното разпределение на дейностите в 

договора за обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на конкретните дейности от 

обхвата на извършваните доставки.  

Забележка 3: Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването 

се доказва за този подизпълнител, който, съобразно вида и дела от поръчката, които 

участникът му е възложил ще изпълнява по доставка на хранителни продукти. 

11.1.2. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за 

доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя: Заверено копие 

на валидно Удостоверение от съответната Областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) за регистрация на обекта/тите по реда на чл.12 от ЗХ за търговия (производство 

и търговия) с хранителни стоки, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 

към Заповед № РД 11-919/ 05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на 

поръчката, или еквивалентен документ.  

Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от 

поръчката, които ще изпълняват. 
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12. Икономически и финансови изисквания към участниците 

12.1. Всеки участник трябва да е реализирал: 

12.1.1. За позиция № 1:  Минимален общ оборот, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 175 000.00 (сто и 

седемдесет и пет хиляди) лева. 

12.1.2. За позиция № 2: Минимален общ оборот, изчислен на база годишните 

обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 150 000 (сто и 

петдесет хиляди) лева. 

 12.3. При подаването на офертите си, Участниците декларират съответствието си 

с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо 

и финансово състояние, само като попълват изискуемата информацията в Част IV 

„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а на 

представения от тях ЕЕДОП, включваща данни за оборота на Участника. Данните за 

оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години, в 

зависимост от датата, на която Участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 

12.4. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за 

доказване съответствие с поставеното изискване за икономическо и финансово 

състояние на участника, се представят един или няколко от следните документи: 

1. удостоверения от банки и/ или 

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването 

им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и/ или 

3. справка за общия оборот 

 Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 

6 от ЗОП, се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, които 

ще изпълняват и за третите лица (ако има такива), ако участникът се позовава на техния 

капацитет за доказването на този от критериите за подбор. 

Забележка 1: Информацията по т. 12.1. обхваща последните три приключили 

финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си. 

Забележка 2: Когато по основателна причина участник не е в състояние да 

представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 

възложителят приеме за подходящ. 

Забележка 3:  В случай, че участникът е Обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с поставения критерий за подбор и минимални изисквания за 

икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от 

лицата, включени в него. Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или 

повече от партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на 

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

Обединението.  

Забележка 4: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

съответствието с поставеното в т.12.1. минимално изискване се доказва от 

подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще им бъдат възложени за 

изпълнение. 

Забележка 5: Третите лица, трябва да отговарят на този критерий за подбор, само 

ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването му.  
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13. Технически и професионални способности 

 

За позиция № 1 и позиция № 2: 

 13.1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. Участникът 

следва да е изпълнил най-малко 3 (три) дейности с предмет и обем, идентичен или сходен 

с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. 

*Под „сходен“ предмет се разбира: доставка на хранителни стоки /продукти/ на едро. 

13.1.1. При подаване на оферта, информация относно съответствието с 

изискването за обстоятелствата по т.13.1 за доставка на хранителни продукти, изпълнени 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на поръчката се представя (декларира) в еЕЕДОП в 

Част IV: Критерии за подбор, буква „В“: Технически и професионални способности, т. 

1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги, където се 

посочва текстово от участника изискваната от възложителя информация, като за всяка, 

посочена като изпълнена от него доставка предостави данни и информация относно: 

конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на 

поръчката (вид на извършените доставки); стойност на изпълнените дейности; датата, на 

която е приключило изпълнението лицето, получило доставката (получателя). От 

предоставената информация следва да се установява, че участникът отговаря на 

минималните изисквания, които възложителя е поставил.    

В случаите, в които Участникът декларира дейност/дейности, при изпълнението 

на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само 

тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи 

съответните доказателства. 

13.1.2. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за 

доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите 

по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: Списък на доставките, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 /три/ 

години. Списъкът следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило към 

датата на подаване на офертата и да съдържа: описание на обхвата на дейностите (вид на 

извършените доставки), стойност (изплатена сума), дати (начална и крайна дата на 

изпълнението) и получателите, заедно с доказателство – документ за извършената 

доставка.  

В случай, че участникът е действал като подизпълнител или участник в 

обединение при изпълнението на някои от дейностите, с които доказва съответствие с 

поставените критерии за подбор, то е необходимо да се посочи съответния дял от общия 

обем на съответната дейност, която е извършил, и освен документите, посочени в 

предходното изречение, да бъде добавен и договора/договорите за подизпълнител, респ. 

за създаване на обединение.  

 

За позиция № 1 и позиция № 2: 

 13.2. Участникът трябва да разполага с минимум 2 /два/ броя специализирани 

транспортни средства, регистрирани за превоз на храни (обект на доставката по 

настоящата поръчка), съобразно изискванията на Закона за ветeринарномедицинската 

дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните. Транспортните средства, 

предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход,  трябва да са 

регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от ЗВМД. 

 13.2.1. При подаване на оферта, съответствието с изискването за обстоятелствата 

по т.13.2 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, 

които ще ползват, се декларира в еЕЕДОП, в Част IV: „Критерии за подбор“, буква „В“: 

Технически и професионални способности, т. 9) “Следните инструменти, съоръжения 
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или техническо оборудване….“, като се посочва информация относно вид, марка, модел 

на транспортното средство, правно основание на което ще се ползва, категория и 

технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на съответните 

удостоверенията за регистрация, издадени от  ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД  на  името 

на участника или собственика. 

13.2.2. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за 

доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представя документ по 

чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП – Декларация  за техническото оборудване, в която е посочена 

информацията, съгласно минималните изисквания на Възложителя – в свободен текст. 

 

За позиция № 1 и позиция № 2: 

 13.3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството 

Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт 

БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката. 
13.3.1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с 

минималното изискване по т.13.3, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат 

внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват на 

сертификацията по предмета на поръчката.  Данните се представят чрез попълване на 

информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, поле първо, като по отношение на 

всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените 

стандарти впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, 

(2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния 

регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати (ако има 

такъв). 

13.3.2. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване 

съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, 

ал. 1, т. 10 от ЗОП, а именно: копие на валиден Сертификат за разработена и внедрена от 

участника система за управление на качеството, или еквивалент, с обхват предмета на 

поръчката. Сертификатът следва да е валиден към датата на подаване на офертите, издаден 

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, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 

За позиция № 1 и позиция № 2: 

 13.4. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на 

безопасността на храните в съответствие със стандарт ISO 22000:2005 или еквивалент, с 

обхват предмета на поръчката. 

13.4.1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с 

минималното изискване по т.13.3, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат 

внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват на 

сертификацията по предмета на поръчката.  Данните се представят чрез попълване на 

информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, поле първо, като по отношение на 

всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените 
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стандарти впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, 

(2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния 

регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати (ако има 

такъв). 

13.4.2. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване 

съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, 

ал. 1, т. 10 от ЗОП, а именно: копие на валиден Сертификат за разработена и внедрена от 

участника система за управление на качеството, или еквивалент, с обхват предмета на 

поръчката. Сертификатът следва да е валиден към датата на подаване на офертите, издаден 

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, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 

Пояснения: В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с поставените в т.13.1. - т.13.4. минимални изисквания за технически 

и професионални способности като критерии за подбор, се доказват 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.  

Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от 

партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.  

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с 

поставените минимални изисквания за технически и професионални способности се 

доказват от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще им 

бъдат възложени за изпълнение. 

Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, като по отношение на критериите, свързани с 

професионална компетентност, може да се позове на капацитета на трети лица, само 

ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на 

изискванията на Възложителя ще участват в изпълнението на частта от поръчката, 

за която е необходим този капацитет. 

Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП няма да приема 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. 54 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

 

РАЗДЕЛ V.РАЗЯСНЕНИЯ 

14. Разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената 

поръчка могат да се поискат писмено от възложителя и се предоставят при условията и 

в сроковете на чл. 180 от ЗОП. 
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РАЗДЕЛ VI. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ. 

  

15. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.  

 Икономически най-изгодната оферта, се определя при критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели, със следната относителна 

тежест на съответния показател в Комплексна оценка  ”К”, на базата на която се получава 

класирането на отделните участници: 

 

Показател (наименование) Тежест 

1. Обща предлагана цена (О пц) 60 т. 

2. Мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти,  

предмет на поръчката (М пк) 

40 т. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (К комп). Максималния брой точки, които 

участникът може да получи е 100 точки. 

 

Крайната оценка на участника по двата показателя се изчислява по следната формула: 

Ккомп = Опц +  Мпк. 

Където: 

- К комп  -  броя точки за комплексна оценка на кандидата; 

- О пц -  брой точки по показателя обща предлагана цена;  

- М пк - брой точки по показателя мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти,  предмет на поръчката. 

 

16.    Методика за изчисляване на оценката на офертите.  

 

16.1. Формиране на оценката по показател „Обща предлагана цена” 

Общата оценка за всички продукти по показател „Обща предлагана цена” се пресмята по 

следната формула:     О пц = (Цмин /Ц) х 60 

 

Където: 

- Ц мин - е най-ниската обща предложена цена за пълния обем хранителни продукти 

предмета на настоящата обществена поръчка; 

- Ц  - е обща предложена цена за пълния обем хранителни продукти предмета на 

настоящата обществена поръчка, предложена от участника; 

О пц се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой 

точки, които може да получи участник след изчисляване на О пц е 60 точки. 

Забележка: Предложените цени следва да се посочат с точност до втория знак, за 

позиция “яйца” - до третия знак след десетичната запетая. 

 

16.2. Формиране на оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен 

контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти, предмет на 

поръчката /М пк/ 

 

За целите на настоящата методика в техническото си предложение участниците 

оферират брой продукти, които са длъжни да предоставят за изпитване от акредитирана 

лаборатория на всяко тримесечие от срока на договора за всеки от посочените раздели 

от обекта на поръчката (т. 1 до т. 5 по-долу) поотделно: 
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1). Раздел, състоящ се от група храни: мляко и млечни продукти, съгласно §1, т. 12, б. „а“ 

от ДР на ЗХ. Оферираният брой артикули, които ще бъдат предоставени  за изпитване от 

акредитирана лаборатория за тримесечие за този  раздел, се използва за изчисление на 

подпоказател А1а, описан по-долу; 

 

2). Раздел, състоящ се от групи храни: месо и месни продукти продукти; риба, рибни 

продукти и други морски храни; яйца и яйчни продукти; масла и мазнини,  съгласно §1, 

т. 12, б. „б“, „в“, „г“ и „д“ от ДР на ЗХ. Оферираният брой артикули, които ще бъдат 

предоставени  за изпитване от акредитирана лаборатория за тримесечие за този раздел 

от обекта на поръчката се използва за изчисление на подпоказател А1б, описан по-долу; 

 

3). Раздел, състоящ се от групи храни: зърнени храни и храни на зърнена основа и варива, 

съгласно § 1, т. 12, б. „е“ и „з“ от ДР на ЗХ. Оферираният брой артикули, които ще бъдат 

предоставени  за изпитване от акредитирана лаборатория за тримесечие за този  раздел 

от обекта на поръчката се използва за изчисление на подпоказател А1в, описан по-долу; 

 

4). Раздел, състоящ се от групи храни: зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, 

замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; плодове - пресни, замразени, 

изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, 

мармалади, желета и компоти, група картофи и кореноплодни,  съгласно § 1, т. 12, б. „и“, 

„к“ и „ж“ от ДР на ЗХ. Оферираният брой артикули, които ще бъдат предоставени  за 

изпитване от акредитирана лаборатория / за които ще бъде извършена оценка на 

съответствие за тримесечие за този  раздел от обекта на поръчката се използва за 

изчисление на подпоказател А1г; 

 

5). Раздел, състоящ се от групи храни: захар, захарни и шоколадови изделия, мед; кафе, 

чай, какао; подправки – пресни и изсушени; други храни – майонези и салатни сосове; 

детски храни; плодови и билкови чайове; трапезна сол, съгласно §1, т. 12, б. „м“, „р“, „н“ 

и  „с“ от ДР на ЗХ. Оферираният брой артикули, които ще бъдат предоставени  за 

изпитване от акредитирана лаборатория за тримесечие за този раздел от обекта на 

поръчката се използва за изчисление на показател А1д. 

 

Показателите, които ще се обхващат от изпитванията следва да се отнасят до 

безопасността и/или съответствието на изследваните артикули със сертификационните 

предложения, както и да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията и техническите спецификации, като участникът е свободен да избира 

показателите, които ще бъдат изследвани във всеки конкретен случай, изхождайки от 

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

о

т

о

 

з

а

д

а

н

и

е

 

н

На оценка по показатели А1а, А1б, А1в, А1г и А1д ще подлежи броят продукти 

от всеки раздел, които участникът предлага да предоставя за изпитване всяко тримесечие 

от срока на договора, ако с офертата са представени протоколи за изпитване от 

акредитирана лаборатория (и/или сертификати за контрол на съответствието за пресни 

плодове и зеленчуци за показател А1г) на името на участника за най-малко същия брой 

артикули от съответния раздел.  

Предоставените протоколи и сертификати трябва да са издадени не по-късно от 

90 /деветдесет/ дни от датата на подаване на офертите и да се отнасят за оферираните от 

участниците продукти, описани в техническите спецификации, в това число за същия 

производител.  

За пресни плодове и зеленчуци, които не са в най-масово предлагане, 

представените от участника сертификати за контрол на съответствието могат да бъдат 

издадени не по-късно от 12 /дванадесет /месеца от датата на подаване на офертите. 

При офериране на по-голям брой артикули, които ще се изпитват на тримесечие, 

от броя на артикулите, за които са представените протоколи за анализ /сертификати за 

контрол на съответствието по подпоказател А1г/ на оценка ще подлежи броят артикули, 
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за които с офертата са представени протоколи за изпитване  и / сертификати за контрол 

на съответствието. В такъв случай участникът ще е задължен да извършва на тримесечие 

изпитвания на брой артикули от съответния раздел, равен на броя артикули, за които към 

офертата са приложени протоколи за анализ / сертификати за контрол на съответствието. 

В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел на 

тримесечие и представи съответните протоколи за анализ /сертификати за контрол на 

съответствието по подпоказател А1г/ за всеки един от артикулите от раздела, той има 

право да оферира и извършване на допълнителен брой изпитвания върху някои от 

артикулите от същия раздел, като съответно предостави и допълнителни протоколи за 

анализ /сертификати за контрол на съответствието по подпоказател А1г/. В такъв случай 

допълнителните изпитвания ще се включат при изчисляване на оценката на участника 

по раздела, като за целите на оценяването всяко допълнително изпитване, подкрепено с 

протокол за изпитване/сертификат за съответствие, ще се брои за нов артикул/продукт 

във формулите за изчисляване съответно на показатели А1а; А1б;  А1в;  А1г и А1д. 

 

16.3. Оценката по показател „Мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти, предмет на поръчката“ се 

формира от сбора на отделните оценки за всички раздели, както следва: 

 

Мпк = (А1а + А1б + А1в + А1г + А1д) х 0.4,  

където: 

- А1а – брой точки за офериран брой артикули, които ще се предоставят за 

изпитване, подкрепен с предоставени протоколи за изпитване на същия брой артикули 

за този раздел от обекта на поръчката, включващ следните групи храни: а) мляко и 

млечни продукти, съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ; 

- А1б – брой точки за офериран брой артикули, които ще се предоставят за 

изпитване, подкрепени с предоставени протоколи за изпитване на същия брой артикули 

за този раздел от обекта на поръчката, включващ следните групи храни: б) месо и месни 

продукти продукти, в) риба и рибни продукти и други морски храни; г) яйца и яйчни 

продукти, д) масла и мазнини, съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ; 

- А1в – брой точки  за офериран брой артикули, които ще се предоставят за 

изпитване, подкрепени с предоставени протоколи за изпитване на същия брой артикули 

за този раздел от обекта на поръчката, включващ следните групи храни :е) зърнени храни 

и храни на зърнена основа   и  група  з) варива,  съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ; 

- А1г – брой точки  за оферирани брой артикули, които ще се предоставят за 

изпитване, подкрепени с предоставени протоколи и/или сертификати за контрол на 

съответствието за пресни плодове и зеленчуци за същия брой артикули от този раздел от 

обекта на поръчката, включващ следните групи храни: и) зеленчуци - сурови, сготвени, 

консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове, к) плодове - 

пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, 

конфитюри, мармалади, желета и компоти, ж) картофи и кореноплодни и  група  л) , ядки 

и маслодайни семена, съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ; 

- А1д – брой точки  за оферирани брой артикули, които ще се предоставят за 

изпитване,  подкрепени с предоставени протоколи за изпитване на същия брой артикули 

за този раздел от обекта на поръчката, включващ следните групи храни : м) захар, 

захарни и шоколадови изделия, мед,   р)  кафе, чай, какао,  н ) подправки – пресни и 

изсушени,  с ) други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови 

чайове; трапезна сол,  съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ. 

 

Максималният брой точки, които може да получи кандидатът след изчисляване на М пк 

е 40 точки. 
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16.4. Оценката по показател Мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на основните хранителни продукти,  по отделните  

раздели предмет на поръчката /А1а,б,в,г,д,/,  се оценява както следва: 

 

1). Раздел от обекта на поръчката включващ следните групи храни:  а) мляко и 

млечни продукти: 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 25. Оценката се изчислява 

по следната формула: 

А1а = 25


изпитванияотпротоколиспридружени

артикулиофериранибройголямнай

изпитванияотпротоколис

придружениартикулиоферираниброй

 

Участниците са длъжни да оферират извършването на изпитване на минимум два 

артикула от този раздел за всяко тримесечие от срока на договора и съответно да 

представят протоколи за изпитване /лабораторни анализи / на минимум два различни 

продукта от този раздел. 

Представените протоколи от изпитване на млечни продукти /сирене и кашкавал и прясно 

и кисело мляко/ от лабораторията на Националния референтен център по безопасност на 

хранителните продукти от животински произход, доказващ, че в изследваните продукти, 

предмет на поръчката, не се включват растителни мазнини са условие за допустимост за 

кандидатите, и не се включват при изчисление на броя точки по показател A1а. 

 

2). Раздел от предмета на обекта включващ следните групи храни: б) месо и месни 

продукти продукти: в) риба, рибни продукти и други морски храни, г) яйца и яйчни 

продукти ,  д) масла и мазнини. 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 40. Оценката се изчислява 

по следната формула: 

А1б = 40


изпитванияотпротоколиспридружени

артикулиофериранибройголямнай

изпитванияотпротоколис

придружениартикулиоферираниброй

 

Участниците са длъжни да оферират извършването на изпитване на минимум два 

артикула от  този  раздел за всяко тримесечие от срока на договора и съответно да 

представят протоколи за изпитване /лабораторни анализи / за минимум два различни 

продукта от този раздел. 

 

3). Раздел от обекта на поръчката включващ следните групи храни: е) зърнени 

храни и храни на зърнена основа   и  група  з) варива 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 15. Оценката се изчислява 

по следната формула: 

А1в = 15


изпитванияотпротоколиспридружени

артикулиофериранибройголямнай

изпитванияотпротоколис

придружениартикулиоферираниброй

 

Участниците са длъжни да оферират извършването на изпитване на минимум два 

артикула от  този раздел за всяко тримесечие от срока на договора и съответно да 

представят протоколи за изпитване /лабораторни анализи / за минимум два различни 

продукти от този раздел. 
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4). Раздел от предмета на поръчката включващ следните групи храни: и) зеленчуци 

- сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, 

зеленчукови сокове, к) плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под 

формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти , 

група ж) картофи и кореноплодни и  група л) , ядки и маслодайни семена. 

 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 15. Оценката се изчислява 

по следната формула: 

А1г = 15

/

/




исертификатилииизпитванияотпротоколи

спридружениартикулиофериранибройголямнай

исертификатилииизпитванияот

протоколиспридружениартикулиоферираниброй

 

Участниците са длъжни да оферират извършването на изпитване / оценка на 

съответствието на минимум два артикула от  този раздел за всяко тримесечие от срока 

на договора и съответно да представят протоколи за изпитване (или сертификати за 

контрол на съответствието при мерки отнасящи се за пресни плодове и зеленчуци) за 

минимум два различни  продукти от този раздел. 

 

5). Раздел от обекта на поръчката включващ следните групи храни : м) захар, 

захарни и шоколадови изделия, мед,   р)  кафе, чай, какао,  н ) подправки – пресни 

и изсушени,  с ) други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и 

билкови чайове; трапезна сол,  съгласно  т.12 от § 1 на ДР на ЗХ. 

 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 5. Оценката се изчислява 

по следната формула: 

 

А1д = 5


изпитванияотпротоколиспридружени

артикулиофериранибройголямнай

изпитванияотпротоколис

придружениартикулиоферираниброй

 

Участниците са длъжни да оферират извършването на изпитване на минимум два 

артикула от този  раздел за всяко тримесечие от срока на договора и съответно да 

представят протоколи за изпитване /лабораторни анализи / за минимум два различни 

продукти от този раздел. 

 

17. Участник, който не е изпълнил изискването на Възложителя да оферира изпитване на 

минимум два артикула от всеки раздел от пълното описание на предмета на поръчката за 

всяко тримесечие от срока на договора и/или не е представил в офертата си протокол/и 

за изпитване (или протоколи за оценка на съответствието за пресни плодове и зеленчуци 

за подпоказател А1г) за минимум два артикула от всеки раздел, се отстранява от 

процедурата на основание чл. 107 ЗОП. 

 

18. Участникът, чиято оферта е получила най - висока комплексна оценка, се класира на 

първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна 

оценка. 

 

19. В случай, че полученият резултат от оценката на две или повече оферти са равни, 

комисията прилага разпоредбите на чл. 58, ал.2 от ППЗОП.  
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РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА 

 

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

обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на условията 

от обявлението, решението и указанията за участие в процедурата се носи единствено от 

участниците. 

22. Офертата се изготвя 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 адрес: гр. София, 

ж.к. „Студентски град“ бл. 5, „Център за информация и услуги“  всеки работен ден 

от срока за получаване на оферти от 08:00 ч. до 17:00 ч.  

 Върху опаковката, съгласно чл. 47, ал.2 от ППЗОП, участникът посочва: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

- наименование на поръчката и съответната обособена позиция, за която се подава 

оферта 

 

 

 

 23. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

 24. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има 

право да представи само една оферта, като един участник може да представи оферти и 

по двете обособени позиции.  

 25. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

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

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

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

 27. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 28. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. „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 

 

Наименование на Участника: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ………………… 

Телефон, Факс, ел. адрес: …………………. 

 

 

Оферта 
Наименование на обществената поръчка: „…………………………….……….” 

        Позиция № …. с предмет: 

 

                                                                 До  СО – район „Студентски“ 

                                                                 ж.к.. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, 

                                                                  Център за информация и услуги   

                                                                  гр. София – 1700 
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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. 

 29. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. За целта участника попълва 

декларация по образец на Възложителя (образец № 6). Когато участниците са се позовали 

на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 30. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителя. 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. 

 31. Офертата не може да се предлага във варианти. 

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

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

представляващия. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

33. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както 

следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

  интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

  Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 

14 до 17 ч.; 

  1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331; 

  Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 

 Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

 София 1051, ул. Триадица №2  

 Телефон: 8119 443 

 

      РАЗДЕЛ IX.   ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ.  

 

34. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска 

http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, в 

запечатана непрозрачна опаковка, както е посочено по-горе в т. 22 от документацията. В 

съответствие с чл. 47, ал. 2 и ал. 3,  във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опаковката на участника следва да съдържа:  

34.1. Опис на представените документи;  

34.2. Документ за упълномощаване, в случай, че лицето което подава офертата, не е 

законен представител на участника; 

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

При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор чрез представянето му. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т. 5, 

б.  „а” от Преходните и заключителните разпоредба на ЗОП в сила от 01.04.2018 г. 

ЕЕДОП се предоставя задължително в електронен вид - еЕЕДОП. Към настоящата 

документация има създаден и се предоставя еЕЕДОП /електронен образец/ в ХML 

формат „espd-request” 

Образеца на еЕЕДОП е създаден чрез системата за еЕЕДОП, осигурена от 

Европейската комисия. Връзка със системата еЕЕДОП. 

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни предвид 

което еЕЕДОП в PDF формат и ХML формат винаги трябва да се запазва и съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

 Образеца на еЕЕДОП е съобразен с условията на настоящата процедура като са 

зачертани полетата, които не е необходимо да се попълват. Участниците в процедурата 

за възлагане на обществената поръчка следва да попълнят тези раздели, които се отнасят 

към тях, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и 

кореспондират на основанията за отстраняване от процедурата и критериите за подбор, 

заложени от възложителя на обществената поръчка. 

За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да направите 

следното: 

1) В приложените към документацията образци е предоставен създания  файл -

„espd-request.хml”, който трябва да съхраните на вашия компютър; 

2) Отворете интернет страницата на системата еЕЕДОП - https://espd.eop.bg/espd-

web/ и изберете български език; 

3) В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте”?, маркирайте 

„Икономически оператор”; 

4) В новопоявилото се поле „Искате да:” маркирайте „Заредите файл ЕЕДОП”; 

5) В новопоявилото се поле „Качете документ” натиснете „Избор на файл”, след 

което намерете и изберете файла, които запазихте на компютъра си по т. 1); 

6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие 

и натиснете „Напред”; 

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да започнете да попълвате онлайн, като 

след попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане „Напред”. 

Когато попълните целия документ на последната му страница ще се появи бутон 

„Преглед”, чрез натискането на който се зарежда целия попълнен еЕЕДОП; 

8) След като се е заредил целия еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон 

„Изтегляне като” чрез натискането на който се появяват опции за изтегляне на 

документа. Препоръчително е да съхраните на вашия компютър и двата формата, за да 

може да се възползвате от повторно редактиране на документа. 

9) Изтегленият PDF файл се подписва с приложението за електронен подпис от 

всички задължени лица и се прилага на подходящ оптичен носител към пакета документи 

/офертата/ за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не 

следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

10) Попълненият еЕЕДОП трябва да се подпише с квалифициран електронен 

подпис от съответните лица, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП.. Цифрово подписаният 

еЕЕДОП се представя от участника приложен на подходящ оптичен носител в 

https://espd.eop.bg/espd-web/
https://espd.eop.bg/espd-web/
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опаковката с офертата. 

Забележка: При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има 

предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно 

предоставяне на еЕЕДОП, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел 

„Методически указания“. 

11) ЕЕДОП се попълва от:  

а) участник в процедурата; 

б) подизпълнител/и на участника /съгласно предвиденото в чл. чл.66, ал.2 от 

ЗОП, когато участника ще възложи изпълнението на определен дял от предмета на 

поръчката  на подизпълнител /и; 

 в) трети лица /когато участника се позовава на капацитета на трети лица при 

условията на чл. 65 от ЗОП/. 

12) За всеки подизпълнител/трето лица се представя отделен ЕЕДОП. 

13) При участие на обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП както от 

участника обединение, така и всеки от участниците в  обединението. 

14) Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата 

се в него информация все още е актуална.  

15) При подписването на ЕЕДОП, следва да се спазват изискванията на чл. 40 и 

чл. 41 от ППЗОП, относно кръгът на лицата които подписват ЕЕДОП и обстоятелството 

дали, те подписват един и същ ЕЕДОП или отделен ЕЕДОП. 

16) Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 

която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, 

или от длъжностите, които заемат. 

17) 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 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. 

18) 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. 

19) 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. 

20) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от 

лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 

информация относно обхвата на представителната му власт. 

21) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор, 

с които са определени минималните изисквания за допустимост и документите за 

тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

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

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 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. 

23) 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, 
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въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът 

може да докаже, че: 

а) 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; 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

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

в) 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. 

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

Кодекса на труда. 

24) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо, като доказателствата се прилагат към ЕЕДОП: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване. заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – Удостоверение 

от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ 

25) 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. 

 

34.4. В опаковката за участници обединения , което не е юридическо лице, се поставя и 

копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението (когато е приложимо) – заверено от участника копие. 
Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединението, 

следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

а) правата и задълженията на участниците в обединението; 

б) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

в) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

 

34.5. Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, с 

декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на 

обществената поръчка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд и декларация за срока на валидност на офертата – Образец 

№ 2  

35. Участници, чийто технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят 

на изискванията на възложителя се отстраняват от участие в процедурата, като съответно 

не подлежат на оценка. 

36. Плик „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” – Образец № 3 
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36.1. В отделен, запечатан, непрозрачен плик се поставя „Ценово предложение" - 

Образец № 3, което съдържа предложението без включено ДДС на участника, относно 

цената за изпълнение на Договора. При несъответствие между цифрова и изписана с 

думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. В предложената от участника цена на 

договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета 

на поръчката. Участикът следва да приложи и бюлетин на САПИ ЕООД за гр.София за 

средно-месечните цени на хранителните продукти към датата на обявление на 

настоящата поръчка в АОП. 

Ценовото предложение се представя се в оригинал, подписан и подпечатан от 

представляващия участника или упълномощено лице.  

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик е надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

36.2. Към ценовото предложение в плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  се представя Бюлетин на САПИ ЕООД за гр.София, за средно – месечните 

цени на всички хранителни продукти, предмет на настоящата поръчка към датата на 

публикуване на поръчката в АОП и Остойностено Приложение Образец № 4а 

(Количествено-стойностна сметка по позиция 1) / Приложение Образец № 4б 

(Количествено-стойностна сметка по позиция 2) в зависимост от това по коя позиция е 

подадената от участника офертата. Извън плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената за изпълнение 

на поръчката/договора. Участници, нарушили това изискване, ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

 

 

РАЗДЕЛ X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 

 37. За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка, избраният 

изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата 

Цена на договора без ДДС.  

Гаранцията за изпълнение може да се предостави в една от следните форми: 

1) Парична сума в размер равен на 5 % от Общата цена на договора без ДДС, 

преведена по сметката на възложителя (СО - район „Студентски“): 

Банка: Общинска банка, клон "Младост " 

IBAN BG33SOMB91303317618401,  

BIC SOMBBGSF.   

2) Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на 

възложителя (по образец на банката издател, одобрена от възложителя) покриваща 

размер от 5 % от общата Цена на Договора без ДДС, и изискуема при първо писмено 

поискване,  в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по 

договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранцията следва да бъде 

със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на 

договора. 

3) Застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на 

изпълнителя за изпълнението на Договора с покритие в размер на 5% от Общата цена на 

Договора  (по образец на застрахователя, одобрена от възложителя). Застраховката, 

следва да покрива  риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на 

изпълнителя. Застраховката следва да отговаря на следните изисквания: 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на СО - район 

„Студентски“; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

38. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. 
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39. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

обезпечаване на изпълнението при неточно изпълнение на задължения по Договора от 

страна на изпълнителя. Възложителят има право да усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, 

включително размера на начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, 

възложителят има право да усвои целия размер на Гаранцията за изпълнение, в случай 

на едностранно прекратяване на Договора от възложителя поради виновно неипълнение 

на изпълнителя. 

40. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

41.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се съдържат и в договора за обществената поръчка.  

 

 

РАЗДЕЛ XI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

42. Всички документи, свързани с предложението, следва, да бъдат на български 

език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са 

придружени от превод на български език. По предложението не се допускат никакви 

вписвания между редовете, изтривания или корекции. 

43. Място и срок за подаване на оферти: Офертите се представят в деловодството 

в сградата на СО – район „Студентски“, с адрес: гр. София 1700, СО – район 

„Студентски“, Студентски град, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“ Срокът за 

подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка. Всеки участник 

следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя. 

44. Съгласно чл.35а от ППЗОП срокът за валидност на офертите е 90 

календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за 

получаване на оферти.  

45. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.  

46. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка. 

 

 

 

РАЗДЕЛ XII. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 

 

1.  Образец № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

2.  Образец № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката/ Техническо предложение ; 

3.  Образец № 3 – Ценовa оферта; 

4. Образец № 4а - Количествено-стойностна сметка по позиция 1; 

5. Образец № 4б - Количествено-стойностна сметка по позиция 2; 

6. Образец № 5 -  Проект на договор. 

7. Образец № 6 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

НА ПОЗИЦИЯ № ………………………………………………… 

ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня 

и Детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“ по 

обособени позиции: 

Позиция 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 

находяща се на територията на СО – район „Студентски“ 

Позиция 2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Самостоятелна детска ясла 

№ 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“ 

 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................ 

                          (трите имена) 

в качеството си на ........................... в/на ........................................................................, ЕИК 

(БУЛСТАТ) ………........................, със седалище и адрес на управление…………… 

……… ............................................................................., като участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, представям пред Вас нашето предложение за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

 

1. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам 

клаузите в него. 

2. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

3. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

4. В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 

представим гаранция за изпълнение на договор в размер и срок на валидност, съгласно 

указанията на Възложителя 

5. Предлагаме в началото на всяко тримесечие от срока на действие на договора за 

изпълнение на обществената поръчка да предоставям за изпитване от акредитирана 

лаборатория следните артикули, за които прилагам протоколи за изпитване от 

акредитирана лаборатория (и/или сертификати за контрол на съответствието за пресни 

плодове и зеленчуци) по съответните раздели:  

 

РАЗДЕЛ 1:  МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, СЪГЛАСНО §1, Т. 12, Б. „А“ ОТ ДР 

НА ЗХ 

 

Номер и 

наименование 

на артикула 

от 

техническата 

спецификация 

Протоколи № ..../ 

....дата 
 Лаборатория 

Показатели 

на 

изпитванията 

Допълнителен  

брой 

изпитвания 

по показатели 

на артикули 

от раздел 1 на 

всяко 

тримесечие* 
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Предлагам общ брой артикули от раздел 1 за изпитване на всяко тримесечие: ......... броя 

 

Предлагам допълнителен  брой изпитвания на артикули от раздел 1 на всяко 

тримесечие:  ......  броя.  

 

* В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел 

на тримесечие и представи съответните протоколи за анализ за всеки един от 

артикулите от раздела, той има право да оферира и извършване на допълнителен 

брой изпитвания върху някои от артикулите от същия раздел, като съответно 

предостави и допълнителни протоколи за анализ. 

  

 

РАЗДЕЛ 2: „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ПРОДУКТИ; РИБА, РИБНИ 

ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ; ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ; МАСЛА 

И МАЗНИНИ,  СЪГЛАСНО §1, Т. 12, Б. „Б“, „В“, „Г“ И „Д“ ОТ ДР НА ЗХ 

 

Номер и 

наименование 

на артикула 

от 

техническата 

спецификация 

 

Протоколи № 

..../ ....дата 
Лаборатория 

Показатели на 

изпитванията 

Допълнителен  

брой 

изпитвания по 

показатели и 

артикули от 

раздел 2 на 

всяко 

тримесечие* 

     

     

     

 

Предлагам общ брой артикули от раздел 2 за изпитване на всяко тримесечие: ......... броя 

 

Предлагам допълнителен  брой изпитвания на артикули от раздел 2 на всяко тримесечие:  

......  броя.  

 

* В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел 

на тримесечие и представи съответните протоколи за анализ за всеки един от 

артикулите от раздела, той има право да оферира и извършване на допълнителен 

брой изпитвания върху някои от артикулите от същия раздел, като съответно 

предостави и допълнителни протоколи за анализ. 

 

 

РАЗДЕЛ 3: „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И ВАРИВА”, 

СЪГЛАСНО §1, Т. 12, Б. „Е“ И „З“ ОТ  ДР НА ЗХ 

 

Номер и 

наименование 

на артикула 

от 

техническата 

спецификация 

 

Протоколи 

№ ..../ ....дата 
Лаборатория 

Показатели на 

изпитванията 

Допълнителен  

брой изпитвания 

по показатели и 

артикули от 

раздел 3 на 

всяко 

тримесечие* 
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Предлагам общ брой артикули от раздел 3 за изпитване на всяко тримесечие: ......... броя 

 

Предлагам допълнителен  брой изпитвания на артикули от раздел 3 на всяко тримесечие:  

......  броя. 

 

* В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел 

на тримесечие и представи съответните протоколи за анализ за всеки един от 

артикулите от раздела, той има право да оферира и извършване на допълнителен 

брой изпитвания върху някои от артикулите от същия раздел, като съответно 

предостави и допълнителни протоколи за анализ 

 

 

РАЗДЕЛ 4: ЗЕЛЕНЧУЦИ - СУРОВИ, СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, 

ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; 

ПЛОДОВЕ - ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД 

ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ, 

МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ, ГРУПА КАРТОФИ И 

КОРЕНОПЛОДНИ,  СЪГЛАСНО § 1, Т. 12, Б. „И“, „К“ И „Ж“ ОТ ДР НА ЗХ. 

 

Номер и 

наименование 

на артикула от 

техническата 

спецификация 

Протоколи/ 

сертификати 

№ ..../ ....дата 

Лаборатория 
Показатели на 

изпитванията 

Допълнителен  

брой 

изпитвания по 

показатели на 

артикули от 

раздел 4 на 

всяко 

тримесечие* 

     

     

     

 

Предлагам общ брой артикули от раздел 4 за изпитване на всяко тримесечие: ......... броя 

 

Предлагам допълнителен  брой изпитвания на артикули от раздел 4 на всяко тримесечие:  

......  броя. 

 

* В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел 

на тримесечие и представи съответните протоколи за анализ /сертификати за 

контрол на съответствието / за всеки един от артикулите от раздела, той има право 

да оферира и извършване на допълнителен брой изпитвания върху някои от 

артикулите от същия раздел, като съответно предостави и допълнителни 

протоколи за анализ/ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5:  ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД; КАФЕ, ЧАЙ, 

КАКАО; ПОДПРАВКИ – ПРЕСНИ И ИЗСУШЕНИ; ДРУГИ ХРАНИ – МАЙОНЕЗИ 
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И САЛАТНИ СОСОВЕ; ДЕТСКИ ХРАНИ; ПЛОДОВИ И БИЛКОВИ ЧАЙОВЕ; 

ТРАПЕЗНА СОЛ, СЪГЛАСНО §1, Т. 12, Б. „М“, „Р“, „Н“ И  „С“ ОТ ДР НА ЗХ 

 

Номер и 

наименование 

на артикула 

от 

техническата 

спецификация 

Протоколи 

№ ..../ ....дата 
Лаборатория 

Показатели на 

изпитванията 

Допълнителен  

брой изпитвания 

по показатели и 

артикули от 

раздел 5 на всяко 

тримесечие* 

     

     

     

 

 

Предлагам общ брой артикули от раздел 5 за изпитване на всяко тримесечие: ......... броя 

 

Предлагам допълнителен  брой изпитвания на артикули от раздел 5 на всяко тримесечие:  

......  броя.  

 

* В случай че участникът оферира изпитване на всички артикули от даден раздел 

на тримесечие и представи съответните протоколи за анализ за всеки един от 

артикулите от раздела, той има право да оферира и извършване на допълнителен 

брой изпитвания върху някои от артикулите от същия раздел, като съответно 

предостави и допълнителни протоколи за анализ/ 

 

2. Изпълнението на предмета на общестеваната поръчка ще бъде осъществявано, както 

следва:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(участникът прави кратко описание на своето предложение за изпълнение на 

поръчката при зададените условия и изисквания на Възложителя в техническите 

спецификации).   

 

Приложение: Съответните протоколи/ сертификати, съгласно указаното от 

Възложителя в Методиката за изчисляване на оценката на офертите. 

 

 

 

………………………….г.                    Участник: ……………………. 

(дата на подписване) 
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OБРАЗЕЦ № 3 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

НА ПОЗИЦИЯ № ………………………………………………… 

ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня 

и Детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“ по 

обособени позиции: 

Позиция 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 

находяща се на територията на СО – район „Студентски“ 

Позиция 2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Самостоятелна детска ясла 

№ 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“ 

 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................ 

                          (трите имена) 

в качеството си на ........................... в/на ........................................................................, ЕИК 

(БУЛСТАТ) ………........................, със седалище и адрес на управление ………………… 

……… ............................................................................., 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие по позиция 

…………………………………………………………………………………………………..

в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:  

 

- Общата предлагана цена за изпълнение на същата е  ................................................... 

(словом ........................................................................................), без включен ДДС. 

 

- Общата предлагана цена за изпълнение на същата е  ................................................... 

(словом ........................................................................................), с включен ДДС. 

 

Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени в приложената 

количествено - стойностна сметка (по образец съответстващ на позицията, по която се 

подава оферта), неразделна част от нашето предложение. 

 

В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички 

застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, ДДС и всички други 

присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

 

Предлагаме .................................. % отстъпка / надценка (избира се предлаганото от 

участника и се зачертава другото) върху средно месечните цени на едро на хранителни 

продукти, определени в месечния бюлетин на САПИ ЕООД.  

 

Предложеният процент отстъпка/надценка не може да се променя за срока на договора. 

 

Ние приемаме, за извършените доставки да издаваме фактури /с подробно описани 

артикули, цени и процент отстъпка/надценка/, които ще представяме в счетоводството 

на съответното детско заведение до 30-то /тридесето/ число на текущия месец. 
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Фактурите ще бъдат придружени със стокови разписки, подписани от представители на 

двете страни. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Количествено - стойностна сметка за позиция …………………………………. 

2. Бюлетин на САПИ ЕООД за гр.София, за средно-месечните цени на всички 

хранителни продукти, предмет на настоящата поръчка, към датата на 

публикуване на поръчката в АОП. 

  

 

………………………….г.                    Участник: ……………………. 

(дата на 

подписване) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 4а 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ПОЗИЦИЯ 1 

 

№ ПРОДУКТ РАЗФАСОФКА МЯРКА 

ПРОГНОЗНО 

КОЛИЧЕСТВО 

 

ЗА СРОК ОТ 2 

ГОДИНИ 

 

 

ЕДИН.  

ЦЕНА  С 

ДДС 

 

 

ОБЩА 

ПРЕДЛАГА

НА 

ЦЕНА С 

ДДС 

 

 

ЕДИН.  

ЦЕНА С ДДС 

ПО БОРСОВ 

БЮЛЕТИН 

 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ- произведени по БДС или ТД на производителя от сурово мляко, което отговаря на действащото 

законодателство 2. Не се допускат добавени растителни мазнини. 

1. Прясно мляко – 3,2% опаковка, 

тетрапак 

1 л л 100 л    

2. Прясно мляко – 3,6% опаковка  

Тетрапак- 

1 л л 6800 л    

3. Кисело мляко – 3.6% полистеронова 

кофичка по БДС 12:2010 

0,500кг кг 2000 кг    

4. Адаптирано мляко ТД на 

призводителя 

0,400 кг кг 40 кг    

5. Сирене краве съдържание на готв. сол 

до3.5%. по БДС 15:2010 

кг кг 600 кг    

6. Кашкавал от краве мляко вакуумиран  

съдържание на готв.сол до 2% по БДС 

14:2010 

кг кг 60 кг    

7. Извара от краве мляко І качество по 

БДС или ТД на производителя 

Безсолна 

1 кг кг 350 кг    

 МЕСО- предлагано в детските заведения трябва да е добито съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент 

(ЕО)№853/2004,относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход . БДС или еквивалент на ТД 

на производителя. Екстра качество. Месото да е без видими тлъстини,  сухожилия и кости. Охладено. 
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1. Свинско месо- шол,   кг кг 720 кг    

2. Свинско месо бут без кост кг кг 140 кг    

3. Телешко месо- шол, кг кг 200 кг    

4. Телешко месо плешка без кост     кг кг. 100 кг    

5. Заешко месо замразено кг кг. 420 кг    

6. Пиле цяло натурално замразено да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 200 кг    

7. Пилешко филе натурално охладено  да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 900 кг    

8. Пуешко месо обезкостено- охладено 

да отговаря на изискванията на 

Регламент ЕО №543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 800 кг    

 РИБА 

1. Риба филе  бяла, замразена добре 

почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 100 кг    

2. Риба филе 

Тилапия,замразена Добре почистена от 

кожа, кости и вътрешности, 

филетирана 

Регламент 85382004(ЕО) 

кг кг 800 кг    
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3. Риба филе , Пангасиус- замразена 

добре почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 100 кг    

 ЯЙЦА 

1. Яйца клас ”А” Да отговарят на 

изискванията на Наредба№1/2008г., 

Регламент(ЕО)№589/2008. 

 

бр бр. 10000 бр    

 МАСЛО И МАЗНИНИ -  в детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово олио и зехтин. 

1. Масло краве пакет  

Произведено от сурово мляко да 

отговаря на изискванията на 

Приложение III на Регламент 

(ЕО)№853/2004 и 

Регламент(ЕС)№1308/2013 

кг кг 420 кг    

2. Слънчогледово олио  Произведено по 

БДС 

 1 л л 560 л    

 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА – произведени по утвърден стандарт, без оцветители, да отговарят на 

Наредба за изискванията към храните на зърнена основа от 18.03.2003г. По БС 2011г. или еквивалент  на ТД на производителя. 

Регламент(ЕО)609/06.2014 

1. Брашно бяло Тип 500 по БДС 1 кг кг 500 кг    

2. Чия 0,300кг  кг 120 кг    

3. Грис пшеничен  0,500кг 0,500кг кг 60 кг    

4. Грухана пшеница 0,500кг 0,500кг кг. 280 кг    

5 Овесени ядки 0,500кг 0,500кг кг 280 кг    

6. Елда     0,500кг 0,500кг кг 240 кг    

7. Булгур пшеничен  0,500кг 0,500кг кг 280 кг    

8. Киноа   0,250кг  0,250кг  кг 60 кг    

9. Ориз         1 кг кг 300 кг    

10. Фиде  0,400 кг   произведено от бяло 

брашно, по УС 

0,400 кг кг 280 кг    

11. Кус-кус,  0,400кг кг 240 кг    
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12. Спагети 0,400кг кг 100 кг    

13. Макарони от пшеничен грис, без яйца, 

без оцветители, без консерванти 

0,400кг кг 140 кг    

14. Нишесте натурално 0,100 кг. по ТД на 

производителя, без оцветители. по ТД 

на производителя, без палмово масло! 

0,100 кг кг 70 кг    

15. Бисквити детски обикновени 

0,140 кг по ТД на производителя без 

палмово масло 

0,140 кг кг 150 кг    

16 Бишкоти  от ТД на производителя без 

оцветители, без палмово масло и 

консерванти 

кг кг 25 кг    

 ВАРИВА       

1. Боб  лющен  0,800 кг. по БДС или 

еквивалент на ТД на производителя 

кг кг 200 кг    

2. Леща лющена 0,500кг по БДС или 

Еквивалент на ТД на производителя. 

кг кг 100 кг    

 КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ -  цели, здрави, чисти, без повишена повърхностна  влажност, да издържат на транспортиране. 

1. Картофи в чисти опаковки и етикет с 

данни за място на произход, 

производител или опаковчик. 

кг кг. 1200кг    

2. Моркови да отговарят на изискванията 

на Приложение1, част А от Регламент 

за изпълнение(ЕС)543/2011 

кг кг 2800 кг    

 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – ПРЕСНИ -да отговарят на изискванията за качество в съответствие с Приложение І, част А и част Б на 

Регламент за изпълнение на(ЕС) № 543/2011 на Комисията. Да отговарят на изискванията на Наредба№16/28.05.2010г. на МЗХ. Да са 

зрели, без гъбични поражения и повреди, дължащи се на ниски или високи температури. Да са придружени с документ за качество и 

произход. 

1. Ябълки кг кг 500 кг    

2. Банани кг кг 800 кг    

3. Мандарини кг кг 300 кг    

4 Киви кг кг 200 кг    
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5. Круши кг кг 300 кг    

6. Портокали кг кг 400 кг    

7. Грозде кг кг 100 кг    

8. Помело кг кг 100 кг    

9. Череши кг кг 60 кг    

10. Ягоди кг кг 60 кг    

11. Пъпеш кг кг 200 кг    

12. Грейпфурт кг кг 300 кг    

13. Праскови кг кг 100 кг    

14. Кайсии кг кг 150 кг    

15. Нектарини кг кг 150 кг    

16. Вишни кг кг 100 кг    

17. Вишнап кг кг 100 кг    

18. Манго кг кг 50 кг    

19. Ананас кг кг 100 кг    

20. Тиква кг кг 150 кг    

21. Лимони кг кг 150 кг    

22. Чушки кг кг 400 кг    

23. Краставици кг кг 140 кг    

24. Зеле кг кг 520 кг    

25. Тиквички кг кг 600 кг    

26. Кромид лук кг кг 2800 кг    

27. Спанак кг кг 200 кг    

28 Праз кг кг 200 кг    

29. Карфиол кг кг 100 кг    

 ПЛОДОВЕ И  ЗЕЛЕНЧУЦИ -  ЗАМРАЗЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ – Етикети на български език. Консервираните продукти от плодове 

и зеленчуци не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители. Да не са с нарушена херметичност и признаци на бомбаж. 

Замразените продукти – придружени от сертификат за оцветители. 

1. Спанак - замразен 2,5 кг кг 800 кг    

2. Карфиол - замразен 2,5 кг кг 800 кг    

3. Броколи – земразени  2 кг кг 700 кг    

4. Печени чушки- консерва  0,680 кг бр 2200 бр    
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5. Зелен фасул - замразен 2,5 кг кг 300 кг    

6. Зеленчуков микс-замразен 2,5 кг кг 100 кг    

7. Грах- замразен  2,5 кг кг 500 кг    

8. Зелен фасул- консерва 0,680кг 0,680кг бр 220 бр    

9. Домати белени -консерва 0,400кг 0,400кг бр 3175 бр    

10. Домати небелени –консерва  0,680 кг 0,680кг бр 500 бр    

11. Доматено пюре 0,720кг 0,720кг бр 1800 бр    

12. Нектар кутия-плодово съдържание над 

40% 

1 л л 300 л    

13. Паприкаш-консерва 0,680кг 0,680кг бр 200 бр    

14. Гювеч консерва 0,680кг 0,680кг бр 200 бр    

15. Грах- консерва 0,680кг 0,680кг бр 100 бр    

16. Компот ягоди 0,680кг 0,680кг бр 100 бр    

17. Компот кайсии 0,680кг 0,680кг бр 200 бр    

18. Компот праскови 0,680кг 0,680кг бр 200 бр    

19. Натурален сок 100% 1л 1л  бр 200 бр    

20. Конфитюр 0,340 гр по БС. Плодово 

съдържание над 45%. Различни видове 

0,340 гр бр 150 бр    

21. Мармалад шипков 0,340 кг по БС 

плодово съдържание над 45%. 

0,340 гр бр 150 бр    

22. Маслини без костилки- кутия 1 кг кг кг 40 кг    

 ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

1. Захар 1кг рафинирана бяла захар” или 

„Екстра бяла захар” 

1 кг кг 520 кг    

 ПОДПРАВКИ 

1. Копър сух  10гр. бр. 500 бр    

2. Червен пипер по 0.100кг 10гр. бр 150 бр    

3. Канела 0,010 кг 0,010 кг бр 100 бр    

4. Джоджен сух пакет 0,100кг 0,100кг бр 200 бр    

5. Ванилия 0,010 кг 0,010 кг бр 800 бр    

6. Чубрица ронена  10 гр. бр 400 бр    

7. Магданоз сух 10 гр. бр 500 бр    
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8. Целина суха 10гр. бр 400 бр    

 ДРУГИ ХРАНИ 

1. Сол   1кг Йодирана с калиев йодат. 1 кг кг 80 кг    

2. Сода бикарбонат 0.100кг 0.100кг бр 280 бр    

3. Оцет 0,700 л 0,700 л бр 20 бр    

4. Какао на прах 0,200кг 0,200кг бр 80 бр    

 ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА   

 

 

 

    

 

 

………………………….г.                           Участник: ……………………. 

(дата на подписване) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 4б 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ПОЗИЦИЯ 2 
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№ 

 

ПРОДУКТ 

 

РАЗФАСОФКА 

 

МЯРКА 

ПРОГНОЗНО 

КОЛИЧЕСТВО 

 

ЗА СРОК ОТ 2 

ГОДИНИ 

 

 

ЕДИН.  

ЦЕНА  С 

ДДС 

 

 

ОБЩА 

ПРЕДЛАГА

НА 

ЦЕНА С 

ДДС 

 

 

ЕДИН.  

ЦЕНА С ДДС 

ПО БОРСОВ 

БЮЛЕТИН 

 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ- произведени по БДС или ТД на производителя от сурово мляко, което отговаря на действащото 

законодателство 2. Не се допускат добавени растителни мазнини. 

1. Прясно мляко – над 3,2% опаковка , 

тетрапак 

1 л л 400 л    

2 Прясно мляко – 3,6% опаковка  

Тетрапак 

1 л л 6900 л    

3 Кисело мляко – 3.6% полистеронова 

кофичка по БДС 12:2010 

0,500 кг кг 6600 кг    

4. Сирене краве съдържание на готв. сол 

до 3.5%. по БДС 15:2010 

8-15 кг кг 400 кг    

5. Кашкавал от краве мляко вакуумиран  

съдържание на готв.сол до 2% по БДС 

14:2010 

0,500-2 кг кг 180 кг    

6. Извара от краве мляко І качество по 

БДС или ТД на производителя 

Безсолна 

1 кг кг 340 кг    

 МЕСО- предлагано в детските заведения трябва да е добито съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент (ЕО)№853/2004,относно 

определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход . БДС или еквивалент на ТД на производителя. Екстра 

качество. Месото да е без видими тлъстини,  сухожилия и кости. Охладено. 

1. Свинско месо- шол   кг кг 200 кг    

2. Свинско месо бут и плешка без кост кг кг 160 кг    

3. Телешко месо- шол кг кг 160 кг    

4. Телешко месо без кост     кг кг. 200 кг    
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5. Заешко месо охладено кг кг. 90 кг    

6. Агнешко месо охладено. кг кг 80 кг    

7. Пиле цяло натурално охладено да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 390 кг    

8. 

 

 

 

Пилешко филе натурално охладено  да 

отговаря на изискванията на 

Регламент(ЕО)№543/2008 Екстра 

качество 

кг кг 220 кг    

9. Пуешко месо обезкостено- охладено да 

отговаря на изискванията на Регламент 

ЕО №543/2008 Екстра качество 

кг кг 250 кг    

 РИБА 

1. Риба филе  бяла, замразена добре 

почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 60 кг    

2. Риба филе 

Тилапия, замразена Добре почистена 

от кожа, кости и вътрешности, 

филетирана Регламент 

 85382004(ЕО) 

кг кг 190 кг    

3. Риба филе, Пангасиус- замразена добре 

почистена от кожа, кости и 

вътрешности, филетирана Регламент 

85382004(ЕО) 

кг кг 50 кг    

 ЯЙЦА 

1. Яйца клас ”А”. Да отговарят на 

изискванията на Наредба№ 1/2008г. 

Регламент(ЕО) №589/ 2008. 

 

 бр бр. 11800 бр    

 МАСЛО И МАЗНИНИ -  в детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово олио и зехтин.  
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1. Масло краве пакет  

Произведено от сурово мляко да 

отговаря на изискванията на 

Приложение III на Регламент 

(ЕО)№853/2004 и 

Регламент(ЕС)№1308/2013 

кг кг 300 кг    

2. Слънчогледово олио   Произведено по 

БДС 

1 л л 300 л    

 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА – произведени по утвърден стандарт, без оцветители, да отговарят на Наредба за 

изискванията към храните на зърнена основа от 18.03.2003г. По БС 2011г. или еквивалент  на ТД на производителя. Регламент(ЕО)609/06.2014 

1. Брашно бяло Тип 500 по БДС кг кг 300 кг    

2. Хляб ”Добруджа” –нарязан по БДС УС 0,650 кг. бр. 2640 бр    

3. Грис пшеничен   0,500 кг кг 130 кг    

4. Грухана пшеница  0,500кг кг. 170 кг    

5 Овесени ядки  0,500кг кг 45 кг    

6. Елда      0,500кг кг 20 кг    

7. Булгур пшеничен   0,500кг кг 20 кг    

8. Киноа        0,250кг кг 20 кг    

9. Ориз         кг кг 450 кг    

10. Фиде произведено от бяло брашно, по 

УС 

0,400кг кг 110 кг    

11. Кус-кус,  0,400 кг кг 30 кг    

12. домашна юфка 0,250 кг  кг 30 кг    

13. макарони от пшеничен грис, без яйца, 

без оцветители, без консерванти 

0,400 кг кг 30 кг    

14. Нишесте натурално. По ТД на 

производителя, без оцветители. по ТД 

на производителя, без палмово масло! 

0,100 кг. кг 60 кг    

15. Бисквити детски обикновени по ТД на 

производителя без палмово масло 

0,140 кг кг 150 кг    

16 Бишкоти  от ТД на производителя без 

оцветители, без палмово масло и 

консерванти 

0,400 кг кг 25 кг    
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17 Корнфлейкс, натурален кг кг 60 кг    

18. Козунак 0,500 кг. брой 0,500 кг бр 50 бр    

 ВАРИВА 

1. Боб  лющен   по БДС или еквивалент 

на ТД на производителя 

0,800 кг кг 100 кг    

2. Леща лющена  по БДС или Еквивалент 

на ТД на производителя. 

0,500 кг кг 80 кг    

 КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ-  цели, здрави, чисти, без повишена повърхностна  влажност, да издържат на транспортиране. 

1. Картофи в чисти опаковки и етикет с 

данни за място на произход, 

производител или опаковчик. 

кг кг. 1400 кг    

2. Моркови да отговарят на изискванията 

на Приложение1, част А от Регламент 

за изпълнение(ЕС) 543/2011 

 кг       кг 1300 кг    

 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – ПРЕСНИ-да отговарят на изискванията за качество в съответствие с Приложение І, част А и част Б на 

Регламент за изпълнение на(ЕС) № 543/2011 на Комисията. Да отговарят на изискванията на Наредба№16/28.05.2010г. на МХЗ. Да са зрели, 

без гъбични поражения и повреди, дължащи се на ниски или високи температури. Да са придружени с документ за качество и произход. 

1. Ябълки кг кг 1500 кг    

2. Банани кг кг 1300 кг    

3. Мандарини кг кг 200 кг    

4 Киви кг кг 80 кг    

5. Круши кг кг 100 кг    

6. Портокали кг кг 600 кг    

7. Грозде кг кг 100 кг    

8. Помело кг кг 50 кг     

9. Череши кг кг 60 кг    

10. Ягоди кг кг 100 кг    

11. Пъпеш кг кг 150 кг    

12. Диня кг кг 500 кг    

13. Праскови кг кг 200 кг    

14. Кайсии кг кг 150 кг    

15. Нектарини кг кг 100 кг    
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16. Тиква кг кг 200 кг    

17. Домати кг кг 800 кг    

18. Чушки кг кг 300 кг    

19. Краставици кг кг 600 кг    

20. Зеле кг кг 300 кг    

21. Тиквички кг кг 300 кг    

22. Кромид лук кг кг 1500 кг    

23. Спанак кг кг 500 кг    

24 Праз кг кг 200 кг    

25. Лук пресен вр. вр вр 100 вр    

 ПЛОДОВЕ И  ЗЕЛЕНЧУЦИ -  ЗАМРАЗЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ – Етикети на български език. Консервираните продукти от плодове и 

зеленчуци не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители. Да не са с нарушена херметичност и признаци на бомбаж. 

Замразените продукти – придружени от сертификат за оцветители. 

1. Спанак - замразен 2,5 кг кг 450 кг    

2. Карфиол - замразен 2,5 кг кг 400 кг    

3. Броколи – замразени  2 кг кг 400 кг    

4. Печени чушки- замразени  2,5 кг кг 600 кг    

5. Царевица сладка- замразена 5 кг кг 100 кг    

6. Зеленчуков микс-замразен 2,5 кг кг 150 кг    

7. Грах- замразен 1кг 2,5 кг кг 600 кг    

8. Зелен фасул- консерва 0,680 кг 0,680 кг бр 800 бр    

9. Домати небелени консерва 0,680 кг 0,680 кг бр 200 бр    

10. Домати белени консерва 0,400кг 0,400кг бр 2500 бр    

11. Лютеница детска 0,300 кг  по БС. 0,300 кг бр 200 бр    

12. Паприкаш-консерва 0,680 кг 0,680 кг. бр 300 бр    

13. Грах- консерва 0,680 кг 0,680 кг. бр 500 бр    

14. Компот ягоди 0,680 кг 0,680кг бр 300 бр    

15. Компот кайсии 0,680кг 0,680кг бр 300 бр    

16. Компот праскови 0,680кг 0,680кг бр 500 бр    

17. Натурален сок 100% 1л 1 л бр 1100 бр    

18. Конфитюр 0,340 кг по БС Плодово 

съдържание над 45%. Различни видове 

0,340кг бр 200 бр    
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19. Мармалад шипков 0,340кг по БС. 

Плодово съдържание над 45%. 

0,340 кг бр 120 бр    

 ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

1. Захар 1кг „рафинирана бяла захар” или 

„Екстра бяла захар” 

1 кг 

  

кг 120 кг    

 ПОДПРАВКИ 

1. Копър пресен    вр. вр вр. 600 вр    

2. Магданоз пресен    вр. вр вр. 600 вр    

3. Джоджен сух пакет  0,100кг 0,100кг бр 300 бр    

4. Чубрица ронена пакет 10 гр. бр 400 бр    

5. Бакпулвер  пакет 10 гр. бр 100 бр    

6. Мая суха  пакет     7гр 7гр бр 50 бр    

7. Червен пипер 0,100кг 0,100 кг. Бр. 200 бр.    

 ДРУГИ ХРАНИ 

1. Сода бикарбонат 0.100кг 0,100 кг бр 100 бр    

2. Сол 1кг Йодирана с калиев йодат. 1 кг кг 50 кг    

3. Чай плодов кутия 20бр.филтри не 

съдържа оцветители и овкусители. 

бр бр 100 бр    

 ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА   

 

   

 

 

 

………………………….г.                           Участник: ……………………. 

(дата на подписване) 

 

 

 



Образец № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на 

издаването) 

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   

 

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща 

се на територията на Столична община – район „Студентски“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Да се счита за конфиденциална, информацията, съдържаща се в следната/следните 

конкретна част/части от нашето Техническо предложение, тъй като съдържа търговски 

тайни*: 

  

Забележка: *Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да 

се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 

които подлежат на оценка. 

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

 

ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 
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Образец №5 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

№  ……………………………………………………………………………….. 

 

Днес, ……………………….г., в гр. София, между: 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, БУЛСТАТ 0006963270629, със 

седалище и  адрес на управление в гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, 

представлявано от Димитър Дилчев – Кмет, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна, 

и  

…………………………………., със седалище и адрес на управление: , ЕИК / код по 

Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код 

представляван/а/о от …………………….., в качеството на ……………………, 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № …………… 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Комплексна Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна 

кухня и Детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“ 

по обособени позиции: Позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Детска млечна кухня, находяща се на територията на СО – район „Студентски“; Позиция 

№ 2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Самостоятелна детска ясла № 69, 

находяща се на територията на СО – район „Студентски“, 

  

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка по 

позиция …………………………….. с предмет: ……………………при следните условия: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. Предмет 

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки 

(„Продукти/те“) за нуждите на ………………… - краен получател по обособена позиция 

№ …………….. на храни и хранителни продукти, описани съгласно Техническата 

спецификация - Приложение № 1), както и в Техническото и Ценово предложение на 

Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, и в съответствие с 

изискванията на настоящия Договор.   

 

(1.2) Доставките се извършват по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да 

приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при 

условията на настоящия Договор.  
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(1.3) Доставките ще се извършват в рамките на работното време на обекта – краен 

получател. 

 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена  

 

(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер 

на…………….  лева без ДДС и ……………….. лева с ДДС. 

 

(2.2) Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените по 

Бюлетина на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – Министерство на 

земеделието и храните (САПИ), коригиран със съответния процент отстъпка или 

надценка, предложен от изпълнителя с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 3 - неразделна част от договора за съответния продукт. 

(2.2.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя ежемесечно безплатно на 

Възложителя Бюлетина на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – 

Министерство на земеделието и храните (САПИ). 

 

(2.3) Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на 

Изпълнителя в размер на  ……….  се запазва за цялото време на действие на договора. 

 

Член 3. Начин на плащане 

 

(3.1) Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 (тридесето) число 

на месеца, 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, процент отстъпка/надценка, както и срещу издадена фактура, съдържаща 

данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.  

 

(3.2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) 

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.  

 

(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:………………………….. Изпълнителят е 

длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата 

му сметка в срок до 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 
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(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

 

III. СРОКОВЕ  

Член 4.  

 

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 

действие 24 месеца. 

 

(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти съгласно график, посочен в 

съответната заявка от крайния получател по утвърден образец от страните. 

 

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Член 5 

 

(5.1) Мястото на доставка е адресът на обекта - краен получател 

……………………………. (в зависимост от съответната позиция). Доставката на 

Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, 

отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на 

съответния вид Продукти, предмет на доставка. 

 

(5.2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на1,2: 

 Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

 Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 

5.02.2016 г; 

 Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

 Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

 Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

 Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 

от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 

102 от 12.12.2014 г.; 

 Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

 Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

                                                 
1 Подбират се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета 

на доставка. 
2 Изброяването не е изчерпателно, като изпълнението на възлаганите доставки следва да отговаря 

и на всички други приложими нормативни актове за дейността.  

http://web.apis.bg/p.php?i=11203
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изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. 

бр.23 от 29.02.2008 г.; 

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, 

ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., 

 Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г; 

 Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 

7 години в детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

 Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от 

Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 

 Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; 

 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

 Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

 Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

 Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

 Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година 

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно 

специфичен характер, както и по отношение на определени правила за 

снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни 

разпоредби; 
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 Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 

година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за 

специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием 

за регулиране на телесното тегло; 

 Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно 

състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат 

непоносимост към глутен; 

 Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на 

говеждо месо и продукти от говеждо месо; 

 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 година относно хигиената на храните; 

 Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход; 

 Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на 

официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени 

за човешка консумация; 

 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 

 Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне 

на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 

по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат 

добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

 Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне 

на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 

относно стандартите за търговия с яйца; 

 Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за 

добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

 Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

 Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на 

подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове 

и зеленчуци. 

 

(5.3) Доставяните хранителни Продукти: 

 следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, 

съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, 

партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите 

нормативни изисквания за съответния вид продукти; 
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 следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ 

съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях. 

 следва да имат добър търговски вид; 

 всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на 

съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото 

консумиране не по-малко от 75 процента от общия срок на годност, обявен от 

производителя; 

 

(5.4) Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от обекта-краен 

получател, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка сряда до 16:00 часа за следващата 

седмица. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път на 

представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като 

съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за 

доставката им. Обектът - крайни получатели  могат да правят промени в заявката в 

зависимост от реалните им потребности не по-късно от 24 часа преди доставката, като 

писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят уведомява Възложителя 

предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да 

може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ. 

 

(5.5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 

документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски 

документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени 

представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на 

настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото 

предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с 

направената заявка.  

 

(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 

Продукти съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже да 

подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично 

да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в 

който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани 

в алинея (5.7) по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат 

отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на 

Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ 

приемането на стоката. 

 

(5.7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: 

 

 несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество 

и/или със заявения/договорен вид; 

 несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 

(Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на 

Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор); 

 несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените 

Продукти; 

 несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 

Договор; 
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 несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност; 

 нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти; 

 

(5.8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с 

Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата 

спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на 

доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации 

за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да 

уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се 

посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, 

партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, 

основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя. 

(5.9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 5.8 

и ал.5.10  контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска 

агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на 

Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на 

рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните 

ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В 

случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на 

доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при 

погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на 

договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на 

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и 

доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена 

необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е 

длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени 

на етикета. 

(5.10) (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 

заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или 

несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти 

и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 

Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на 

Продуктите се вписват в констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за 

Изпълнителя.  

(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с 

Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата 

спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на 

доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, 

установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените 

изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите 

несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в 

констативния протокол алинея (5.6) подписан от представители на Страните, като при 

отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на 

Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол, подписан от 

негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния. 

(5.11) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 

констатирани по реда на предходните алинеи: Изпълнителят заменя несъответстващите 

Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 2 дни от подписване на 
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съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на 

оторизирания орган;  

(5.12) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по член (5.6), 

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на 

която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора 

ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и 

нормативно установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, 

удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.  

 

(5.13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, 

надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В 

хипотезата на алинея (5.11). 

(5.14) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 

 

Член 6. 

 

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на 

доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, 

вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, 

търговски документ или друг съотносим документ).  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7.  

 

(7.1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, 

отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото 

предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по 

единични цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя или при условията 

на чл. 2 ал.(2.2)  

 

(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

 

(7.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в съответствие с графика, посочен в  

заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти 

или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за 

отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 

един календарен месец) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да 

прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията 

за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция. 

 

(7.4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти 

за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания 

(нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение 
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и други) за превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено 

съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство. 

 

(7.5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно 

предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

 

(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

плащане.  

 

(7.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 (три) 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. 

 

(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на Договора. 

 

(7.9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 

представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както 

и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. 

При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, 

предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол 

подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.Констатации относно 

Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото 

предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация 

(Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения 

Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран 

орган. 

 

(7.10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 

Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети 

лица от Несъответстващи Продукти. 

 

(7.11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 

необходимия срок и не е отразена съгласно чл. 5 ал. (5.4). 

 

(7.12.) Изпълнителят се задължава да предоставят за изпитване от акредитирана 

лаборатория Оферираните в представената от него оферта Продукти, на всяко 

тримесечие от срока на договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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Член8.  

 

(8.1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно 

условията и по начина, посочен в настоящия Договор.  

 

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на 

доставка по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.  

 

(8.3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 

договореното време.  

 

(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 

Продуктите до посоченото в алинея (5.1) от Договора място на доставка, в срок и без 

отклонения от договорените изисквания.  

 

(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 

предмет на Договора. 

 

(8.6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при 

условията посочени в настоящия Договор. 

 

(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи 

с изискванията на Договора Продукти. 

 

(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят 

не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят 

не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора. 

 

(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Член 9. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите 

 

(9.1) Видове и размер на гаранциите 

 

(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността 

на Договора (без ДДС).  
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(9.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

 

(9.2) Форма на гаранциите 

 

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума 

внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.  

 

Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите 

 

(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя:…………………………... Всички банкови разходи, 

свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

 

(10.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, 

като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) 

от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на 

действие на Договора, плюс най-малко тридесет дни. 

 

(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 

гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 

основните задължения. 

 

(10.2.2) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 

 

(10.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс тридесет 

дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно 

или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение 

на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на 

застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на 

възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя 

 

Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите 

 

(11.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в двуседмичен 

срок след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея (4.1). 

 

(11.2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата, под която са предоставени. 

 

(11.3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 

Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия 

Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от 



68 

 

гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 

неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че: 

 

(11.6.1)Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен 

(три или повече пъти в рамките на един календарен месец) отказ от страна на 

Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три 

или повече пъти в рамките на един календарен месец) Несъответствие на доставените 

Продукти с договорените изисквания; както и че 

 

(11.6.2) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или 

скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, 

както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от 

гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти 

или на Продуктите, чиято доставка е отказана. 

 

(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми, 

равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, 

поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

 

(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен 

в алинея (9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, 

или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова 

отговорността си до размера в алинея (9.1). 

 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

Член12.  

 

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, 

същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на на 0,1 % (нула цяло и едно на сто)  

от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не 

са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен 

ден, но не повече от 5 % (пет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата. 

 

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер от дължимата сума за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет насто) на сто от размера на забавеното 

плащане. 

 

(12.3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да 

отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, 

Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя 

минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на 

неустойка равна на 5 % (пет насто) на сто от разликата между прогнозната стойност на 

Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора. 
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(12.4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на един календарен месец, 

чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има 

право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % (пет насто) 

на сто от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на 

извършените доставки в изпълнение на Договора. 

 

(12.5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията 

по алинея (16.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер 

на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по 

предоставените гаранции. 

 

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването 

на гаранцията за изпълнение.  

 

(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка ................................. .В случай че банковата сметка на Възложителя не е 

заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя 

за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от 

гаранцията за изпълнение. 

 

(12.8) В случай, че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без 

основание или преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по-дълъг 

от един месец без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 5 % (пет на 

сто) от разликата между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до 

момента на прекратяване доставки. 

 

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Член 13.  

 

(13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

 

(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

 

(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

 

(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор и на Изпълнителя. 

 

(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП 

ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
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обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание 

за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на 

пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

 

Член 14.  

 

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

Член 15.  

 

(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

 

(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

 

(15.3) Към искането по ал. (15.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

 

(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (15.2), когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

 

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Член 16.  

 

(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(ii) с изтичане на уговорения срок; 

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 

не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 
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(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 20 дни; 

 

(16.2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на един календарен месец: 

(а) забавяне на доставка на Продукти; и/или  

(б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, 

констатирани по реда на Договора; и/или  

(в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с 

Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;  

(ii) в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, 

който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на 

подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със 

ЗОП и настоящия Договор;  

 

(16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

(16.4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения 

между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 

дейности по изпълнение на Договора. 

 

Член 17 

 

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 

чл. 116 от ЗОП. 

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Член18. 

 

(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

 

(18.2)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 

да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
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(18.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

 

(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

 

 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ 

 

Член 19.  

 

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

 

Член 20.  

 

(20.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

...................................................................................................................................................... 

Адрес: 

Телефон:  

Email:  

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

....................................................................................................................................................... 

Адрес: 

Телефон:  

Email:  

 

(20.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

 

(20.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

 

(20.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 

настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират 

писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за 

промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се 

считат за валидно изпратени и получени от другата Страна. 

 

(20.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 

или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат 
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за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от 

адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис, с 

изключение на заявките за доставка, подавани от обектите – крайни получатели, уредени 

в чл. 5, ал. (5.4.). 

 

Член 21.  

 

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 

Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

 

Член 22.  

 

(22.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 

случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 

кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 

провеждането им. 

(22.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република 

България по реда на ГПК.  

 

Член 23. 

 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Член 24 

 

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2  – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя 

 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

__________________________ 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

___________________________ 

 

 


