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 I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 1. Предмет на поръчката 

Директорът на ДМСГД гр. Бургас, в качеството си на Възложител по чл.5, ал.2, т.14 от 
ЗОП, ще проведе процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка по 
чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом 
за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“  по 11 обособени позиции. 

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за всяка 
обособена позиция, включваща доставка на съответната група хранителни продукти. 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 
от ЗОП.  

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите 
на ДМСГД гр. Бургас, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти 
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция № 3: Масла и мазнини 
Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни 
Обособена позиция № 5: Яйца 
Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива 
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти  
Обособена позиция № 10: Детски пюрета и каши 
Обособена позиция № 11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули 
 

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в 
Техническата спецификация към настоящата документация. Посочените количества 
продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при 
сключване на договор.  
  
 2. Обособени позиции 
 В процедурата се предвиждат 11 обособени позиции. 
 Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички  
обособени позиции. 

 
 3. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се допускат варианти в офертите. 
 

 4. Място и срок за изпълнение на поръчката 
 4.1. Място за изпълнение: 
 Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до 
хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал” 
№ 1, при спазване на режима за достъп до сградата, като до момента на предаването им в 
склада от и на упълномощените за целта лица, Изпълнителят отговаря за правилното 
съхраняване и транспортиране на отделните видове хранителни продукти съобразно 
нормативните изисквания. 
 4.2. Срок за изпълнение: 1 (една) година, считано от датата на сключване на 
договора за изпълнение. 
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 5. Прогнозна стойност 
 Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената 
стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение /Образец № 4-1 до Образец 
№ 4-11/, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която/които участва. 
 В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с 
качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 
 Договорът е предмет на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно 
законодателството на Република България. 
 Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 178 291, 45 (сто 
седемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и един лев и четиридесет и пет стотинки) 
без ДДС. 
 Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило  
и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. 

 
Прогнозната стойност по всяка обособена позиция е както следва без ДДС: 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Месо и месни продукти – 22 218, 50 (двадесет и 

две хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Мляко и млечни продукти – 24 878, 51 

(двадесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и една 
стотинки) без ДДС 

 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Масла и мазнини – 4 036,2 (четири хиляди 

тридесет и шест лева и двадесет стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни –

3 784, 00 (три хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Яйца –1 500,00 (хиляда и патстотин лева и 

нула стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 11 

292, 95 (единадесет хиляди двеста деветдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) 
без ДДС 

 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Картофи, кореноплодни и варива - 6 116, 10 

(шест хиляди сто и шестнадесет лева и десет стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях -  19 

530, 84 (деветнадесет хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и четири 
стотинки) без ДДС 

 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: Други хранителни продукти – 5 741, 95 (пет 

хиляди седемстотин четиридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: Детски пюрета и каши – 35 192, 40 (тридесет 

и пет хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) без ДДС 
 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11: Млека за кърмачета, преходни млека и 

специализирани формули – 44 000, 00 (четиридесет и четири хиляди и нула стотинки) 
без ДДС 
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6.  Финансиране и схема на плащане 
Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Дом за медико-социални грижи за 

деца гр.Бургас. 
Възложителят ще извършва плащания по договора въз основа на предоставена от 

изпълнителя фактура за всяка една доставка, в лева по банков път, с възможност за 
разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата 
при възложителя, съгласно чл.3, ал.5 от Закона за лечебните заведения. 

 
7. Периодичност на доставките 
Хранителните продукти по артикули се доставят периодично, след подадена заявка от 

Възложителя към Изпълнителя, а именно: 
За артикулите от обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти възложителя 

подава заявки периодично /два пъти седмично/, които се доставят от изпълнителя до 09.00 
часа на следващата сутрин след заявката, а за артикулите „прясно краве мляко“ и „кисело 
краве мляко“ възложителя подава заявки ежедневно, които се доставят от изпълнителя до 
06.30 часа на следващата сутрин след заявката. 

За артикулите от обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
възложителя подава заявки периодично /в зависимост от потребностите/, а за артикулите 
„хляб бял“, „ хляб добруджа” и „хляб пълнозърнест” възложителя прави заявки ежедневно, 
като заявените продукти се доставят от изпълнителя до 07.00 часа на следващата сутрин 
след заявката. 

За артикулите от обособени позиции № 1: Месо и месни продукти, № 3: Масла и 
мазнини, № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни, № 5: Яйца,  № 7: Картофи, 
кореноплодни и варива“, № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях /само за пресни 
плодове и зеленчуци/ и № 9: Други хранителни продукти, възложителят подава заявки 
периодично /два пъти седмично/, които се доставят от изпълнителя до 09:00 часа на 
следващата сутрин след заявката. 

За артикулите от обособени позиции № 10: Детски пюрета и каши, № 11: Млека за 
кърмачета, преходни млека и специализирани формули и № 8: Плодове, зеленчуци и 
продукти от тях /за продуктите, които не са пресни плодове и зеленчуци/ възложителят 
подава заявки периодично, които се доставят от изпълнителя до два дни след заявката. 

В случай на възникнала спешна необходимост Възложителят има право да изисква от 
Изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа от заявката. 
Възложителят сам избира дали да направи обикновена или експресна заявка. Изпълнителят 
няма право да откаже експресна доставка, освен в условията на форсмажорни 
обстоятелства. 

При несъответствия на доставените хранителни продукти Изпълнителят има срок за 
реакция 1 (един) час, за да ги отстрани. Срокът за реакция за отстраняване на установени 
несъответствия от 1 (един) час се отчита по следния начин: 
 а/ за рекламации при приемо-предаването на продуктите: от часа записан в протокола 
за рекламация;   
 б/ за рекламации при скрити несъответствия на доставени и приети продукти: от часа, 
в който е изпратено писменото съобщение /SMS известяване/ от телефона за връзка на 
Възложителя. 
 Условията, при които заявките се подават от Възложителя, а доставките се извършват 
от Изпълнителя, са подробно описани в проекта на договор.   

 
8. Ограничения при изпълнение на поръчката 
Посочените от възложителя в техническата спецификация количества на 

хранителните продукти по обособени позиции са ориентировъчни и зависят от 
потребностите на възложителя. Хранителните продукти за доставка по артикули и 
количество се заявяват предварително от Възложителя на Изпълнителя, като всяка доставка 
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се извършва до определения за съответните артикули по-горе час, на следващия ден след 
получаване на заявката. 

Възложителят си запазва правото: 
• да намаля и/или увеличава количествата според необходимостта си; 
• да не поръчва част от посочените артикули в техническата спецификация от 

настоящата документация.        
Транспортните разходи, както и разходите за товаро-разтоварните дейности до 

хранителния склад на Възложителя, са за сметка на Иизпълнителя.  
Доставяните храни трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 70 % от 

целия срок на годност за конкретния продукт. 
 
9. Образуване на предлаганата цена 
В офертите /ценово предложение/ се посочват единичните цени на всеки хранителен 

продукт /артикул/. Единичната цена за дадения продукт се умножава по посоченото 
прогнозно количество за този продукт и се получава общата цена на продукта съгласно 
прогнозното количество от него. 

Предложената цена за всяка обособена позиция представлява обща цена по позицията и 
се формира като се сборуват общите цени на всички продукти от обособената позиция, 
получени от единичните цени и прогнозните количества за всеки един артикул. 

Единичната цена за всеки артикул, както и общата цена за всеки артикул се посочват в 
лева без ДДС, а предложената цена за обособената позиция представляваща обща цена по 
позицията се посочва в лева без ДДС и с ДДС. 

Предложените единични цени на хранителните продукти не подлежат на промяна за 
срока на договора и включват всички разходи на Изпълнителя /застраховки, опаковка, мита, 
данъци, такси, печалба, съхранение, транспортни разходи, включително товаро-разтоварни 
дейности до хранителния склад на Възложителя, както и всички други разходи за срока на 
действие на договора. 
 
 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 1. Общи изисквания 
 Участник в процедура за  възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено.  

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или 
друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в 
което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; 
разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които 
ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от 
участника като копие. 

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора или в 
друг документ, подписан от членовете на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.  
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация 
/регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  
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При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от 
ППЗОП. 
 
 2. Изисквания за лично състояние на участниците 
 Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за 
отстраняване на участниците 
 От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и 
да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за 
обществените поръчки, а именно: 
 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
 2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1.2.1, в друга държава членка или трета страна; 
 2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 
по акт, който не е влязъл в сила;  

Това обстоятелство не се прилага, когато: 
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече 

от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот запоследната приключена финансова година. 
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.5. е установено, че:  
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 
301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен; 

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата. 
Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, 
други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на  
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 
лица, членовете на представителните или надзорните органи. 

При ЮЛ, лицата, които представляват участника, лицата членове на 
управителни и надзорни органи на участника са както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 
от Търговския закон; 
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3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 
закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България; 

9.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 
които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството 
надържавата, в която са установени; 

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена в територията на 
Република България,  съответно територията на държавата, в която са установени. 

Когато за участник е налице някое от основанията по 54, ал.1  от ЗОП преди подаване 
на офертата той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване, съгласно чл.56 от ЗОП. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

 
3. Критерии за подбор 
3.1. Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност  
Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от 

съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра 
на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за 
производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по 
реда на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва: 

- За обособена позиция № 1 - за група "Месо и месни продукти" 
- За обособена позиция № 2 - за група "Мляко и млечни продукти" 
- За обособена позиция № 3 - за група „Масла и мазнини“ 
- За обособена позиция № 4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“ 
- За обособена позиция № 5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘ 
- За обособена позиция № 6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа" 
- За обособена позиция № 7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива" 
- За обособена позиция № 8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, 

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и 
компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, 
ферментирали, зеленчукови сокове" 

- За обособена позиция № 9 - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група 
"Други храни"и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" 

- За обособена позиция №10 – за група „Храни със специално предназначение, които 
поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от 
храните за нормална консумация“ 
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- За обособена позиция №11- за група „Храни със специално предназначение, които 
поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от 
храните за нормална консумация“ 

При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага 
кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде 
един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти. 

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си 
в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се 
доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединение. 

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

 
 3.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние 
 Възложителят не залага финансови и икономически изисквания. 
 
 3.3. Изисквания за технически и професионални способности 
 3.3.1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Месо и месни продукти –  на минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти".  

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  Мляко и млечни продукти - на минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни 
продукти". 

За ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ № 3: Масла и мазнини – на минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини" 

 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни- 
на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти  от съответната група - "Риба, рибни 
продукти и други морски храни" 

 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти  от съответната група - "Яйца и яйчни продукти" 

 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти  от съответната група - "Зърнени храни 
и храни на зърнена основа" 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 
1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и 
кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива" 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8:  Плодове, зеленчуци и продукти от тях – на 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - 
пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, 
конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, 
ферментирали, зеленчукови сокове" 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: Други хранителни продукти – минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени", 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни", на минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Захар, захарни и 
шоколадови изделия, мед" 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: Детски пюрета и каши- минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от група „Храни със специално предназначение, които 
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поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от 
храните за нормална консумация“ 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 : Млека за кърмачета, преходни млека и 
специализирани формули - минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група 
„Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на 
производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“ 

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

3.3.2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно 
транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група 
месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, 
рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост 
от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.  

Изискването по т.3.3.2 се отнася само за Обособена позиция № 1 - Месо и месни 
продукти, Обособена позиция № 2 - Мляко и млечни продукти, Обособена позиция № 
4: Риба, рибни продукти и други морски храни и Обособена позиция № 5 „Яйца“  

Забележка: Ако участникът участва за  повече от една от горепосочените 
позиции, изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, 
регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава 
оферта за две, за три от позициите или и за четирите, е достатъчно  да разполага с 
минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с оглед 
покриване на заложения критерий за подбор в т.3.3.2. 

Забележка:  
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

минималните изисквания  за технически и професионални способности се доказват от 
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.  

При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените 
изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват. 

!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с 
професионална компетентност, участниците могат да се позоват 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. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет 

 
4. Специфични основания за изключване: 
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ 

са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от  тях лица и техните действителни собственици. 

Забележка: 



 10

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРKЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се 
прилагат, когато: 
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано 
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 
на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и 
за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или 
еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, 
са разкрити по реда на съответния специален закон; 
2.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
3.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 
лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра 
по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство; 
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 
произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 
5.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на 
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 
поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението; 
6.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 
декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението; 
7.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по 
Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
8.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с 
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - 
физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
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В този раздел участниците трябва да декларират дали дружеството – участник 

е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че,  
дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение. 

Деклариране на личното състояние, специфичните основания за изключване и 
съответствие с критерите за подбор: 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване, липсата на специфични основания за изключване и съответствието с 
критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП). 

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на 
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 
съответната информация. 

Съгласно чл. 67, ал.3 от ЗОП 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. 

Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен 
пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 
ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 
с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от 
ЗОП с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите 
полета. Участникът удостоверява липсата на специфицните основанията за 
изключване с попълване на Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени от националното 
законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка от 
ЕЕДОП. 

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т. , 2 и 7 от ЗОП се попълва 
в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.   

Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП  
преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел 
мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят 
следните документи: 1. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 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; 2. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
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На основание чл.57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 
процедура, за когото са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, 
възникнали преди и по време на процедурата.  

Участникът удостоверява съответвието си с критериите за подбор с попълване 
на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, съгласно 
зададените минимални изисквания на Възложителя. 

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се 
попълват ЕЕДОП на другите лица. 

При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка 
на образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, както и настоящите указания 
на Възложителя. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му 
били предоставени от участника или са му служебно известни. 
  

III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
 Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата,  посочена за 
краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка.
 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го 
удължи, при поискване от Възложителя. 

 
 IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността 

на договора.  
Същата може да се предостави в една от следните форми: 
а/ парична сума; 
б/ банкова гаранция; 
в/ застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице –
гарант. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за 

изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр 
на застраховката.  

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
документът за предостоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото 
сключване. 

Когато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде 
представена под формата на парична сума, тя се внеся по банков път по сметката на 
Възложителя.  

Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избере 
гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично 
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записано, че е безусловна и неотменима, в полза на Дом за медико-социални грижи за деца, 
гр.Бургас и в нея следва да е посочен срокът й на валидност, който е най-малко 30 дни след 
срока на изпълнение на договора. 

Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за 
изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: 

- застрахователната сума следва да бъде равна на 3 % (три процента) от стойността на 
договора; 

- възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице от тази 
застраховка;  

- застраховката трябва да се сключи за настоящата обществена поръчка;  
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно при сключването на 

застраховката;  
- да е посочен и срок на валидност, който е най-малко 30 дни след срока на изпълнение 

на договора. 
 

2.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя. 

Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за 
изпълнител да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

 V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 
НЕЯ 

Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до документацията за 
обществена поръчка на интернет адрес:  http://dmsgd-bs.com/profil_na_kupuvacha/  раздел 
„Профил на купувача”, електронното досие на поръчката. 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, 
направено до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е 
длъжен да публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се 
публикуват на профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на искането. 
  

VI. ОФЕРТА  
 1. Подготовка на офертата 

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие от 
обявлението и документацията за обществената поръчка. При изготвяне на офертата всеки 
участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 

Офертите за участие се изготвят на български език. 
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя 
в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 101, ал.11 от ЗОП, че са свързани 
лица. 
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Участниците следва да НЕ са свързани лица с други участници в обществената 
поръчка, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа. 

Забележка: 
Съгласно § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа 

„свързани лица” са:   
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

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

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни 
книжа „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. 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 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. 

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

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на ДМСГД гр. Бургас. 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща: 

2.1.Опис на представените документи – по образец на участника; 
2.2.Копие на договора за обединение при участник обединение (или друг документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са 
предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки 
член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от 
членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор; 

2.3.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката - Образец № 1; 

2.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо, в това число: 

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 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 
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изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 
обезщетение; 

-  по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства; 

2.5.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения; 

2.6.Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо) - 
когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при изпълнение на поръчката; 

2.7.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 
Образец № 2; 

2.8.Техническо предложение, съдържащо: 
а/ документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 
б/ Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3-1 до Образец № 3-11, в 

съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, включващо и 
деклариране на съгласие с клаузите на приложения проект на договор, както и деклариране 
за срока на валидност на офертата. 

  Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Предложението 
за изпълнение на поръчката се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции 
участникът участва. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан 
Образец № 3-1 до Образец № 3-11, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се 
подава офертата – оригинал.  

Участник, който  не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя 
ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

2.9.Участникът представя Ценово предложение в отделен непрозрачен, 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, толкова пъти, за колкото 
обособени позиции участва, като на плика следва да е посочена позицията, за която се 
отнася. 

Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 4-1 до 
Образец № 4-11 в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава 
офертата - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде 
изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена 
общата цена по позицията без ДДС и с ДДС. 

Ценовото предложение трябва да съответства на Предложението за изпълнение на 
поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, 
участникът се отстранява. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един документ, включен в ценовото предложение. 

При установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от 
процедурата. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи. 

Забележка:  Извън отделния непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация за цената. 
Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън 
плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 
части от нея), ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
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Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква 
нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, 
подпис и мокър печат /ако има такъв/. Всички документи, свързани с предложението, 
трябва да бъдат на български език или в превод на български език, ако в предложението са 
включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са 
придружени от официален превод на български език. 

Указания за подготовка на образците на документи се съдържат във всеки 
отделен образец, както и в документацията, предоставена от Възложителя. 

ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 
в запечатаната непрозрачна опаковка представя за всяка обособена позиция 
поотделно комплектувани документи от т.2.1 до т.2.8 и отделни непрозрачни 
пликове с надпис“ Предлагани ценови параметри“ (т.2.9), с посочване на обособената 
позиция, за която се отнасят. 

 
3. Запечатване 
Запечатаната непрозрачна опаковка с документите, свързани с участието в 

процедурата, следва да съдържа: 
3.1.Документите от т.2.1 до т.2.8 /посочени по-горе/ за съответната обособена 
позиция; 
3.2.Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри” съгласно посочената по-горе т.2.9, съдържащ Ценовото 
предложение за съответната обособена позиция. 

 
Документите от т.2.1 до т.2.8 и отделния непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по т.2.9 за съответната обособена позиция, се 
представят в обща непрозрачна опаковка, върху която се изписва: 
 
Наименование на участника 
Адрес за кореспонденция 
Телефон 
Факс 
Електронен адрес 

ОФЕРТА 
 

за участие в процедура публично състезание с предмет: 
„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за 
деца, гр. Бургас“, по следните обособени позиции:………………… 
 
                                                                                        Получател: 
                                                                           ДМСГД гр. Бургас, ж.к.„Зорница“, ул.„Урал” № 1 

*Забележка: изписват се номерът и наименованието на всяка обособена позиция, за която 
участва участникът.   

 
Не се приемат  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка или са в 
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 
4. Подаване на оферти 
4.1. Място и срок за подаване на оферти 
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 
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с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Дом за медико-социални грижи за 
деца гр. Бургас, а именно: гр. Бургас, ж.к.„Зорница“, ул. „Урал” № 1. 

Оферти се приемат до датата и часа, посочени в обявлението за обществена 
поръчка (местно време).   

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или да оттегли офертата си. 

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

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст „Допълнение/ Промяна на оферта (с входящ номер)”  за участие в процедура по 
ЗОП с предмет: ……………“ 
 
 4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

Срокът за подаване на оферти може да се удължава, съглано чл.179 от ЗОП.  
  
 4.3. Приемане на оферти/ връщане на оферти 
 За получените оферти при възложителя се води регистър с реквизити по чл.48 от 
ППЗОП. При получаването на офертата на преносителя се издава документ. 
 Не се приемат  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка или са в 
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
 Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 
списък, който се подписва от представители на възложителя и на чакащите. Не се допуска 
приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 
 
 VII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната 
оферта.  

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния 
критерий за възлагане: „ НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. 

За всяка обособена позиция на първо място се класира офертата на участника, 
предложил най-ниска обща цена за съответната обособена позиция. 

Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска обща цена за 
съответната обособена позиция, на първо място се класира участникът, изтеглен  
публично чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови предложения. 

 
 VIII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 1. Публични заседания  на комисията 
 Първо публично заседание: Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно 
посоченото в Обявлението за обществена поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е 
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
 Второ публично заседание: Не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите 
предложения и ги оповестява. 
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 2. Разглеждане на офертите за участие 
 Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се 
осъществява от назначена от Възложителя комисия. 
 При провеждане на процедурата първо се провежда предварителен подбор, след което 
се разглеждат офертите на участниците. 
 Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл.104, ал.1, ал.4-6 от ЗОП,  чл.53 - 
чл.60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.  
 За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване 
на процедурата, обжалване, сключване на договор, комуникацията между възложителя и 
участниците и за всички други неуредени тук въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и 
ППЗОП.  
 Възложителят изпраща на участниците решение за определяне на изпълнител или за 
прекратяване на процедурата в тридневен срок от издаването му, по един от посочените в 
чл.43 от ЗОП начини. 

В случай на несъответствия между Документация, Обявление и Решение  за откриване 
на обществената поръчка и приложените образци, с приоритет се прилагат както следва: 
Обявление, Решение, Документация (Указания, Техническа спецификация, Образци). 


