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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: [ 1 ] 

  

 Възложител: [Детска градина „Дружба“ гр. Асеновград] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  2602 ] 

Адрес: [гр. Асеновград ул. „Съединение“ № 12] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Антония Стефанова Русева, Даниела Василева 

Алексиева] 

Телефон: [0331 69049; 0885510099] 

E-mail: [drujba_ad@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”-

Асеновград по обособени позиции: Позиция  І „Хляб и хлебни изделия“, Позиция ІІ 

„Мляко и млечни изделия“, Позиция IІІ „Месо и месни продукти, бакалия, замразени 

продукти и подправки“  ] 

  

Кратко описание: [Процедурата е на основание глава 26 от ЗОП при стойност по чл.20 ал.3 от 

същия. Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да 

осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване 

храненето на децата, посещаващи Детска градина „Дружба“-Асеновград и базата в 

с.Избеглии, за срока на изпълнение на договора. Обществената поръчка включва периодични 

доставки на хранителни продукти, които предварително се заявяват и конкретизират по вид и 

количество. Посочените количества в документацията са прогнозни  и ще служат при оценяване 

на офертите. Количеството на реално доставените продукти се определя от възложителя в 

зависимост от конкретните му потребности. При осъществяване предмета на поръчката, 

Изпълнителят следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации 

/национални стандарти, български технически одобрени такива или еквивалентни, съгласно 

нормативен акт във връцка с изискването за качество на доставяните хранителни продукти.  

Хранителните продукти, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, трябва да бъдат с 

маркировка за годност и дата на производство, екитетирани и опаковани по надлежния ред и 
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придружени със сертификат за съответствие/годност/.  

По време на изпълнение на доставаката, Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни 

актове, касаещи разносната търговия с пранителни продукти франко обектите на Възложителя, 

да извършва добросъвестно и качествено възложените му доставки, да опазва околната среда 

като не допуска чупене, хвърляне и замърсяване. Хранителните продукти трябва да отговарят на 

изискванията на Възложителя, съгласно проект на договор за съответната позиция. 

Хранителните продукти се доставят франко складовете на Детска градина „Дружба“-

Асеновград и базата в с.Избеглии. 
Цените на стоките да бъдав в лева с ДДС. Плащането ще се извършва по банков път, съгласно 

изготвена фактура за доставка, в съответствие със сключения договор.] 

  

Място на извършване: [гр.Асеновград ул.“Съединение“ № 12/сградата на ДГ“Дружба“ и 

община Асеновград с.Избеглии, ул.“Чифлика“ 3 /сградата на филиала на ДГ“Дружба“] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 50400  ] 

  

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

 Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

   

 
 

Наименование: [„Хляб и хлебни изделия“] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 5800 лв.] 

 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

 

Наименование: [„Мляко и млечни изделия“] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [16100 лв.] 

 

 

Номер на обособената позиция: [3 ] 

 

Наименование: [„Месо и месни продукти, бакалия, замразени продукти и подправки“] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 28500 лв. ] 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54 ал.1 от 

ЗОП, съгласно приложен образец./Избраният за изпълнител участник представя съответните 

доказателства по чл.58 от ЗОП./ 

  

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [Да разполага с най-малко едно транспортно 

средство за превоз на хранителни продукти с валидно „Удостоверение за регистрация на 
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транспортно средство“, издадено от компетентен държавен орган. При подаване на оферта за 

участие по обособени позиции № 2 и 3, лицето да разполага с най-малко едно хладилно 

транспортно средство с валидно „Удостоверение за регистрация на транспортно средство“, 

издадено от компетентен държавен орган] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.10.2019 г]                      Час: (чч:мм) [16.00 часа] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.11.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [16.00 часа] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [21.10.2019 г.]                       Час: (чч:мм) [10.00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [Отварянето на офертите ще се извърши в Асеновград, 

ул.“Съединение“ № 12/сградата на ДГ „Дружба“/учителската стая, ет.2. При отварянето на 

офертите могат да присъстват представители на участниците.] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [Допълнителна информация и пакет от документи с 

приложения № 1,2,3, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет 

адрес на Възложителя в Профила на купувача. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП възложителят ще 

възложи категорията храни „Плодове и зеленчуци“ по тяхната индивидуална стойност, която е в 
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размер до 30 000 лв. без ДДС и попада в стойностния праг по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП-директно 

възлагане.] 

 

 Изисквания към кандидатите за допускане до участие: 
 

1.Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от 
Закона за Търговския регистър /ЗТР/.  

2. Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от шест месеца от датата на подаване на 
офертата, когато не е представен ЕИК.  

3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1 от ЗОП;. / Образец № 3/ 

4. Декларации за участие на подизпълнител и за съгласие на подизпълнителя. /Образец № 5/ 
5. Документи за регистрация съгласно чл.12 и чл.12а от Закона за храните и Наредба №1/2016г 
за хигиената на храните - заверени копия; 
6. Доказателства /копие от удостоверение или списък на автомобилите/ за наличието на 
собствени или наети транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания 
за транспорт на хранителни продукти -съгласно Наредба № 1/ 2016 г. за хигиената на храните,   
удостоверяват се с необходимите документи, заверени от участника. 
7. Ценово предложение пo образец /Приложение №1, 2 или 3/, за което кандидатства, 
приложено в настоящата документация, подписано и подпечатано от участника, като за всеки 
артикул е посочена цена. 
8. Декларация за съгласие за обработване на лични данни /Образец № 7/ 
9. Срок за изпълнение на поръчката след заявка- до 2 дни за Позиции II  и ІІІ; За Позиция  I - 
всеки ден. 
10. Срок на валидност на офертата - 30(тридесет) календарни дни от датата на подаването й.; 
11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по изискване на Възложителя 
/Образец №6.1 за позиция I, Образец 6.2 за позиция II; Образец 6.3 за позиция III; /  
12. При представяне на копия на изискуемите документи, те трябва да са заверени, подписани и 
подпечатани от участника. 
13. Всеки участник може да даде ценово предложение, както за всички позиции, така и за всяка 
една поотделно. 
14. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който е 
отбелязана позицията/ите,  за които кандидатства 
15. При сключване на договор класираният на първо място участник представя:  
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 
чл.54 ал.1 от ЗОП  освен когато законодателството на държавата, в която е установен,  

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето 
им служебно на възложителя.    
 

Не се допускат до участие кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на  

Възложителя и Вътрешните правила за обществени поръчки. 

  
 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.10.2019 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена:  Антония Стефанова Русева(Подпис и печат)   

Длъжност: [Директор] 
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