ОДОБРЯВАМ:
Георги Янушев
ДИРЕКТОР на ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ
ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ …….. ]
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида на Възложителя: 4677
Поделение: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ АНГЕЛ УЗУНОВ
Коментари на Възложителя:
Обекта на настоящата Обществена поръчка, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, ще се осъществява чрез
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на ЗОП.
С Предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училищеинтернат “АНГЕЛ УЗУНОВ” “

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕСИ НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
I.1.1)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
т.1 Възложител на настоящата обществена поръчка е Георги Янушев – Директор на
ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ АНГЕЛ УЗУНОВ

I.1.2)

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

Наименование
и
адреси:
ВЪЗПИТАТЕЛНО Национален регистрационен номер: 000342722
УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ АНГЕЛ УЗУНОВ
Пощенски адрес: ул. „Парка“
Град: гр. Ракитово

Код: NUTS: BG423

Пощенски код: 4640

Държава: Р. България

Лице за контакт: Георги Христов Янушев

Телефон: +359 3542 2003

Електронна поща: vuirakitovo@abv.bg

Факс: +359 3542 2003

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL): www.vuirakitovo.eu
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vuirakitovo.eu/index.php/sample-sites

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА:
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II.1.1)

ДОСТАВКА

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:
II.2.1)

Общата прогнозна стойност на поръчката, без да се включва ДДС: 43 000 лв.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
II.3.1)

“Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училищеинтернат “АНГЕЛ УЗУНОВ” “, и обхваща следното:
т.1 І - Хляб и тестени изделия - (1. Хляб “Добруджа” в бр.; 2. Хляб УС в бр.; 3. Закуски в
бр.);
т.2 ІІ - Пакетирани продукти - (1. Олио в литър; 2. Захар в кг.; 3. Сол в кг.; 4. Бял боб в кг;
5. Оцет в бутилка; 6. Нишесте в бр.; 7. Вафли шоколадови в бр.; 8. Маслини в кг.; 9.
Суха паста в бр.; 10. Брашно УС в кг.; 11. Юфка в бр.; 12. Кроасани в бр.; 13. Ориз в кг.;
14. Леща в кг.);
т.3 ІІІ - Замразени продукти – (1. Пиле бут в кг.; 2. Грах в бр.; 3. Кайма в кг; 4. Риба
Пангасиус в кг.; 5. Татарско кюфте в бр.; 6. Кюфте 60 гр. в бр.; 7. Кебапче 60 гр. в бр.);
т.4 ІV – Консерви – (1. Зелен Фасул в бр.; 2. Домати в бр.; 3. Лютеница в бр.; 4. Гювеч в бр.;
5. Конфитюр в бр.);
т.5 V - Млечни продукти – (1. Сирене деликатес в кг.; 2. Кисело мляко БДС в бр.; 3. Сирене
краве в бр.);
т.6 VІ – Подправки – (1. Сода бикарбонат в бр.; 2. Червен пипер в бр.; 3. Черен пипер в бр.;
4. Бахар в бр.; 5. Канела в бр.; 6. Джоджен сух в бр.; 7. Чубрица в бр.; 8. Пикантина в
бр.; 9. Дафинов лист в бр.; 10. Кимион млян в бр.; 11. Бакполувер в бр.);
т.7 VІІ - Пресни плодове и зеленчуци – (1. Кромид лук в кг.; 2. Чесън в кг.; 3. Картофи в
кг.; 4. Зеле в кг.; 5. Моркови в кг.; 6. Гъби в кг.; 7. Ябълки в кг.);
т.8 VІІІ - Малотрайни продукти – (1. Наденица в кг.; 2. Яйца в бр.; 3. Салам- хамбург.
,телешки, камчия – 300гр. в бр.; 4. Кренвирши в кг.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК CPV:
II.4.1)

Основния предмет е определен по съответните CPV КОДОВЕ, а именно:
т.1 15850000;
т.2 15411200
т.3 15411210
т.4 15831000
т.5 15872400
т.6 03212000
т.7 15871110
т.8 15620000
т.9 03222400
т.10 15612100
т.11 15811300
т.12 03211300
т.13 03212211

„
Страница 2 от 15

т.14 15896000
т.15 15897200
т.16 15500000
т.17 15872200
т.18 15331100
т.19 03142500
т.20 15131230;
II.4.2)

Допълнителен Предмет:
т.1 Неприложимо

РАЗДЕЛ III: ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
III.1.1) Срока за получаване на офертите е 18.01.2017г. до 15.30 часа
РАЗДЕЛ IV: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
IV.1.1) Неприложимо
ФИНАНСОВИ УСЛОВИ
IV.2.1) Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка се осигуряват от собствен
бюджет.
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
V.1.1)

Датата и часа на отваряне на офертите е 19.01.2017г. от 10.00 часа

V.1.2)

Място на отваряне на офертите е обл. Пазарджик, общ. Ракитово 4640, гр. Ракитово,
ул. „Парка“

V.1.3)

Информация относно упълномощените лица при отваряне на офертите:
т.1 Участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
V.2.1)

Настоящата поръчка е свързана с периодична доставка на хранителни продукти, а
именно:
т.1 І - Хляб и тестени изделия - (1. Хляб “Добруджа” в бр.; 2. Хляб УС в бр.; 3. Закуски в
бр.);
т.2 ІІ - Пакетирани продукти - (1. Олио в литър; 2. Захар в кг.; 3. Сол в кг.; 4. Бял боб в кг;
5. Оцет в бутилка; 6. Нишесте в бр.; 7. Вафли шоколадови в бр.; 8. Маслини в кг.; 9.
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Суха паста в бр.; 10. Брашно УС в кг.; 11. Юфка в бр.; 12. Кроасани в бр.; 13. Ориз в кг.;
14. Леща в кг.);
т.3 ІІІ - Замразени продукти – (1. Пиле бут в кг.; 2. Грах в бр.; 3. Кайма в кг; 4. Риба
Пангасиус в кг.; 5. Татарско кюфте в бр.; 6. Кюфте 60 гр. в бр.; 7. Кебапче 60 гр. в бр.);
т.4 ІV – Консерви – (1. Зелен Фасул в бр.; 2. Домати в бр.; 3. Лютеница в бр.; 4. Гювеч в бр.;
5. Конфитюр в бр.);
т.5 V - Млечни продукти – (1. Сирене деликатес в кг.; 2. Кисело мляко БДС в бр.; 3. Сирене
краве в бр.);
т.6 VІ – Подправки – (1. Сода бикарбонат в бр.; 2. Червен пипер в бр.; 3. Черен пипер в бр.;
4. Бахар в бр.; 5. Канела в бр.; 6. Джоджен сух в бр.; 7. Чубрица в бр.; 8. Пикантина в
бр.; 9. Дафинов лист в бр.; 10. Кимион млян в бр.; 11. Бакполувер в бр.);
т.7 VІІ - Пресни плодове и зеленчуци – (1. Кромид лук в кг.; 2. Чесън в кг.; 3. Картофи в
кг.; 4. Зеле в кг.; 5. Моркови в кг.; 6. Гъби в кг.; 7. Ябълки в кг.);
т.8 VІІІ - Малотрайни продукти – (1. Наденица в кг.; 2. Яйца в бр.; 3. Салам- хамбург.
,телешки, камчия – 300гр. в бр.; 4. Кренвирши в кг.)
V.2.2)

№

Количествата за съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в
писмена заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ/ДОСТАВКИТЕ

Мярка

(настоящите дейности/доставки са посочени, като минимално (настоящите параметри са
изисквани от Възложителя)
поставени, като минимални
такива от Възложителя)
1.

Хляб и тестени изделия

1.1.

Хляб “Добруджа”

бр.

1.2.

Хляб УС

бр.

1.3.

Закуски

бр.

2.

Пакетирани продукти

2.1.

Олио

литър

2.2.

Захар

кг.

2.3.

Сол

кг.

2.4.

Бял боб

кг.

2.5.

Оцет

бутилка

2.6.

Нишесте

бр.

2.7.

Вафли шоколадови

бр.

2.8.

Маслини

кг.

2.9.

Суха паста

бр.

2.10.

Брашно УС

кг.
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2.11.

Юфка

бр.

2.12.

Кроасани

бр.

2.13.

Ориз

кг.

2.14.

Леща

кг.

3.

Замразени продукти

3.1.

Пиле бут

кг.

3.2.

Грах

бр.

3.3.

Кайма

кг.

3.4.

Риба Пангасиус

кг.

3.5.

Татарско кюфте

бр.

3.6.

Кюфте 60гр.

бр.

3.7.

Кебапче 60гр.

бр.

4.

Консерви

4.1.

Зелен Фасул

бр.

4.2.

Домати

бр.

4.3.

Лютеница

бр.

4.4.

Гювеч

бр.

4.5.

Конфитюр

бр.

5.

Млечни продукти

5.1.

Сирене деликатес

кг.

5.2.

Кисело мляко БДС

бр.

5.3.

Сирене краве

бр.

6.

Подправки

6.1.

Сода бикарбонат

бр.

6.2.

Червен пипер

бр.

6.3.

Черен пипер

бр.

6.4.

Бахар

бр.

6.5.

Канела

бр.

6.6.

Джоджен сух

бр.

„
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6.7.

Чубрица

бр.

6.8.

Пикантина

бр.

6.9.

Дафинов лист

бр.

6.10.

Кимион млян

бр.

6.11.

Бакполувер

бр.

7.

Пресни плодове и зеленчуци

7.1.

Кромид лук

кг.

7.2.

Чесън

кг.

7.3.

Картофи

кг.

7.4.

Зеле

кг.

7.5.

Моркови

кг.

7.6.

Гъби

кг.

7.7.

Ябълки

кг.

8.

Малотрайни продукти

8.1.

Наденица

кг.

8.2.

Яйца в бр.;

бр.

8.3.

Салам- хамбург. ,телешки, камчия – 300гр.

бр.

8.4.

Кренвирши

кг.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
V.3.1)

ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА
С ВПИСВАНЕТО В
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ
т.1 Неприложимо

V.3.2)

ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
т.1 Неприложимо

V.3.3)

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
т.1 Неприложимо

V.3.4)

Изисквано минимално ниво:
т.1 Неприложимо

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
V.4.1)
„
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Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на
гр. Ракитово, ул. „Парка“.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
V.5.1)

Изпълнението на предмета на обществената поръчка, ще е в рамките на 6 месеца.
т.1 Срока за изпълнение на предмета на поръчката започва да тече от датата на
подписването на Договора за обществената поръчка. Доставката на хранителните
продукти, ще се осъществява периодично, в работни дни чрез конкретни заявени видове
и количества продукти, които ще се определят от Възложителя или определено от него
лице и ще се заявяват писмено, по факс и/или e-mail.
т.2 Срока за Доставка - Начало за отброяването се счита от датата и точния час до минутата
на направената заявката от страна на Възложителя или определено от него лице и е до
датата и точния час до минутата на пристигане на транспортното средство превозващо
доставките до обекта за разтоварване и приемането им намиращ се в гр. Ракитово, ул.
„Парка, като пристигането на транспортното средство се констатира от представител на
Възложителя. Заявяването на конкретни видове и количества продукти се осъществява
периодично, писмено по факс и/или e-mail, а изпълнителя ще доставя в срока за
доставка предложен от него в Техническото предложение до мястото на нейното
приемане от възложителя в обекта намиращ се в гр. Ракитово, ул. „Парка. Минимално,
като минимално допустимия срок за доставка се образува по формула отразена в
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, тъй като срока за доставка
зависи от конкретни физични величини, които са съобразени с действащото
законодателство в Р. България в това число и закона за движение по пътищата.
т.3 Срока за подмяна в случай на рекламация е до 60 минути. Начало за отброяването се
счита от датата и точния час до минутата, на констативния протокол за вида и
количеството на продуктите на рекламация е до датата и точния час до минутата на
пристигане на транспортното средство превозващо доставките до обекта за
разтоварване и приемането им намиращ се в гр. Ракитово, ул. „Парка, като пристигането
на транспортното средство се констатира от представител на Възложителя. При
рекламация изпълнителя доставя продуктите и техните количества обект на рекламация
в срока за подмяна предложен от него в Техническото предложение до мястото на
нейното приемане от представител на възложителя в обекта намиращ се в гр. Ракитово,
ул. „Парка. Предложения от Участника Срок за подмяна не може да бъде по-малък от
10 минути и по-голям от 60 минути.

ПЛАЩАНЕ:
V.6.1)

Заплащането на доставените по конкретна заявка по договора продукти, се извършва
по единични цени, посочени в Ценовото предложение на участника, определен за
Изпълнител на поръчката, след подписване на двустранен Приемо – предавателен
протокол без забележки за всяка извършена доставка, предмет на договора и въз
основа на издадена фактура от Изпълнителя.

V.6.2)

Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет)
дни, считано от датата на получаване на фактурата.

V.6.3)

ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е окончателна и не подлежи на актуализация
за срока на договора за обществена поръчка.

V.6.4)

Посочените единични цени в Ценовото предложение на участника, определен за Изпълнител
не могат да се променят за срока на действие на договора, освен в изброените в ЗОП
хипотези.

V.6.5)

В случай, че за изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил един или повече
договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него,
след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по
определения в договора ред.

„
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ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
т.1 При транспортиране на хранителните продукти се спазват изискванията на Приложение
2, Глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004г. на Европейския парламент и на Съвета от
29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава 3, Глава
трета, Раздел ІV на Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните (обн. ДВ, бр.10
от 2016г.)
т.2 Пакетираните хранителни продукти, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС
№ 136 /19 юли 2000 г.
т.3 Изисквания към обекта за доставка на хранителни продукти:
-

Да има регистрация по реда на Закона за храните;

-

Да отговаря на хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания определени с
нормативен акт;

-

Да има технологична документация за хранителните продукти, които ще се
доставят;

-

Хранителни продукти трябва да се доставят от обекти, регистрирани по чл.12 от
Закона за храните;

-

Хранителните продукти да отговарят на БДС или еквивалент, да са първо качество,
придружени с ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист за
продуктите от животински произход, както и да бъдат придружени със Сертификат
за съответствие на качеството на доставените хранителни продукти, съгласно
Регламент (ЕО) № 1580/2007г.

т.4 Периодичната доставка на хранителни продукти да отговаря на следните изисквания:
- Хранителни продукти да са висококачествени, пълноценни и безопасни като
отговарят на всички изисквания на националното и европейско законодателство в
тази насока;
- Хранителни продукти да отговарят на изискванията, посочени в Закона за храните,
и да бъдат придружени със Сертификат за съответствие на качеството на
доставените хранителни продукти , съгласно. Регламент (ЕО) № 1580/2007г. ;
- Доставените хранителни продукти да отговарят на санитарните, ветеринарносанитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в РБ
законодателство и/или издадени от специализираните държавни контролни
органи.; Горепосочените обстоятелства се доказват при изпълнение на поръчката с
документи, издадени от компетентните държавни органи.;
-

Хранителните продукти задължително да се придружават с документи, доказващи
тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.

- Всяка доставка да бъде придружена с документ/сертификат или друг легитимен
документ/ за произход, качество и/или маркировка на доставените продукти,
издаден от съответните контролни органи.
т.5 Хранителните продукти следва да се доставят от обекти, регистрирани по чл.12 от
Закона за храните за съответната група хранителни продукти;
т.6 Доставката на хранителните продукти да се извършва в опаковка, която трябва да
предпазва продуктите от външно замърсяване и да не променя органолептичните му
характеристики. Пакетираните хранителни продукти, трябва да са етикетирани и
маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на
храните, приета с ПМС № 136 /19 юли 2000 г.
т.7 При транспортирането на хранителните продукти да се спазват изискванията на
Приложение 2, Глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004г. на Европейския парламент и
на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава
„
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3, Глава трета, Раздел ІV на Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните (обн.
ДВ, бр.10 от 05.02.2016г.)
т.8 Доставката на хранителните продукти, ще се осъществява периодично, в работни дни
чрез конкретни заявени видове и количества продукти, които ще се определят от
Възложителя или негов представител и ще се заявяват писмено, по факс, e-mail.
т.9 Доставките да се извършват от участника определен за изпълнител със специализирани
транспортни средства и за собствена сметка, съгласно предложеният от Изпълнителя
срок на доставка, след подаване на заявката;
т.10 В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност
минимум 80% от целия им срок на годност посочен от производителя, и да са
придружен с документ/сертификат или друг легитимен документ за произход, качество
и/или маркировка на доставяните продукти, издадени от съответните контролни органи
т.11 Качество на доставяните хранителни продукти:
-

За доставката на хранителни продукти следва да се използват качествени продукти
с доказан произход, да отговорят на нормативно установените изисквания за
качество и при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните,
ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в
България законодателство.

-

Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми,
съгласно чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните.

-

Хранителните продукти да отговарят на критериите за качество по БДС или
еквивалент;

-

Спазване разпоредбите на НАРЕДБА № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

-

Да се доставят продукти, които отговарят на изискванията за качество и
безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната
безопасност съгласно действащото законодателство.

-

Участникът определен за изпълнител гарантира доставката на хранителните
продукти да се извършва съобразно предложеният от него Срок за доставка на
хранителни продукти, със специализирани транспортни средства и за собствена
сметка, периодично, в работни дни, след подаване на заявката.

-

Участникът определен за изпълнител гарантира пълна подмяна на хранителните
продукти с отклонение във вида, качеството и количеството и извършва доставката
на хранителни продукти във вида и количество, съответстващо на заявеното, както
и пълна подмяна на продуктите с негодно качество, съобразно предложеният от
него Срок за подмяна в случай на рекламация, считано от момента на констатиране
на отклонението в деня и часа на доставката, удостоверено с подписване на
Констативен протокол от представители на страните по договора.

РАЗДЕЛ VI: КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
КРИТЕРИЯТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Е: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
VI.1.1) Критерии, а именно:
т.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА
РАЗДЕЛ VII: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
„
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ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
т.1 Датата на изпращане на Информацията е 10.01.2017г.
ЕЗИЦИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИТЕ
т.1 Български
МИНИМАЛЕН СРОК, ПРЕЗ КОЙТО ОФЕРЕНТЪТ Е ОБВЪРЗАН ОТ ОФЕРТАТА
т.1 Продължителност в месеци: 6 месеца от крайната дата за получаване на офертите
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
VII.4.1) В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1
от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят
отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
т.1 Участник в настоящата 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 съответните дейности на поръчката,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки от
участниците в поръчката се представлява от управляващия и представляващ участника
съгласно актуалната му регистрация или от упълномощено/и лице/а.
т.2 Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка,
ако може самостоятелно да подава оферти за участие и да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен
т.3 Всеки участник в поръчката има право да подаде само една оферта.
т.4 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
т.5 В обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в
едно обединение.
т.6 Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат
да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка/обособена позиция.
т.7 За да бъде допуснат до участие в поръчката, участникът трябва да отговаря на
предварително обявените условия на поръчка, както и да представи всички изискуеми
документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация.
т.8 Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална заверка, се представят чрез „заверено копие”.
т.9 Документите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и
да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в
образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да
бъдат променяни от тях.
т.10 Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено възложителя
в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал.
11 от ЗОП.
VII.4.2) УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.
„
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т.1 Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящите
указания.
т.2 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 съответна 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, предвидено в договора за създаване на
обединението.
т.3 В случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е юридическо
лице, възложителят, с оглед предоставената му правна възможност, не поставя
изискване за създаване на юридическо лице.
т.4 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива.
т.5 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, за всеки един от посочените подизпълнители задължително се представя
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
т.6 Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
VII.4.3) УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИ.
т.1 Образците на Технически предложения, предоставени от възложителя в
ПРИЛОЖЕНИЕ от №2.1 до №2.8 към документацията за обществената поръчка, са
изготвени при спазване изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП. Не се допускат
промени, изтриване или допълване на образците. Предложенията за изпълнение на
поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
Възложителя, участниците следва да попълнят, съгласно индивидуалните насоки и
указания отразени за всяка една точка от него.
т.2 Образците на Ценови предложения, предоставени от възложителя в ПРИЛОЖЕНИЕ
от №8.1 до №8.8 към документацията за обществената поръчка, са изготвени при
спазване изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Не се допускат промени,
изтриване или допълване на образците. Ценовите предложения, участниците следва да
попълнят, съгласно индивидуалните насоки и указания отразени за всяка една точка от
тях, така и:
т.2.1

Посочените отделни цени да са без включен ДДС.

т.2.2

Всички дробни числа, които могат да се получат при изчисляване на сумата, се
закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

т.2.3

Предложената цена следва да е определена при пълно съответствие с условията
от документацията по поръчката и включва всички разходи по изпълнението.

т.3 Неспазването на описаните изисквания е основание за отстраняване от обществената
поръчка.
VII.4.4) Съдържание и представяне на офертата. Офертата се представя в запечатана
непрозрачна опаковка и съдържа най-малко следните документи и информация:
т.1 Опис на представените документи;
т.2 При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, от който
да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В
документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност между
членовете на обединението.
„
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т.3 Приложение №1 - Опис на документите и информацията съдържащи се в опаковката
т.4 Приложение №2 - Информация относно правно-организационната форма, под която
осъществява дейността си участника, както и списък-декларация на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП
т.5 Приложение №3 - Единен европейски документ за обществени поръчки
т.6 Нотариално
заверено
пълномощно
на
лицето,
подписващо
офертата
(оригинал/нотариално заверено копие; прилага се когато офертата не е подписана от
представляващия участника)
т.7 Копие на договора за създаване на обединение, когато е приложимо, заедно с документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (ако е
приложим)
т.8 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо
т.9 Приложение №4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
т.10 Приложение №5 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл.
107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета
т.11 Приложение №6 - Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за
избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза
т.12 Приложение №7 - Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП)
т.13 Приложение №8 - Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
т.14 Приложение №9 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
т.15 Приложение №10 - Декларация за срока на валидност на офертите
т.16 Приложение №11 - Техническо предложение
т.17 Приложение №12 - Ценово предложение - (плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“)
т.18 Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника се
представя документ за упълномощаване.
т.19 Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.
т.20 Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни
функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски
регистър или в удостоверението за актуално състояние, или от изрично упълномощени
за това лица (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично
изявление на конкретно лице и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
т.21 Когато за някои от документите е посочено, че може да се представи чрез “заверено
копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа
представляващият участника е записал “Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен
подпис със син цвят под заверката, както и свеж печат.
т.22 Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в обществена
поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично
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или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на адреса, посочен от възложителя.
т.23 Ако участник изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така,
че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на ВЪЗПИТАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ“ преди изтичане на срока за подаване
на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
т.24 Подаването на офертата следва да се извърши в Деловодството на 4640 гр. Ракитово,
общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Парка“ от 08:30ч. до 17:30 ч. всеки работен
ден до изтичане на срока, посочен в обявата.
т.25 Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в не
запечатана 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
представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка
се завеждат в регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са
включени в списъка.
т.26 До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в поръчката може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си.
т.27 Документацията за участие се публикува в профила на купувача на възложителя, където
е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи.
т.28 В електронната преписка на поръчката в Профила на купувача, възложителят ще
публикува електронни документи в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването на
документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица и/или
участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е
предвидено в ЗОП.
т.29 Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка е в
писмен вид, като се използват електронни средства за комуникация, пощенска или друга
подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
VII.4.5) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
т.1 Възложителят определя за изпълнител участник, за когото са изпълнени следните
условия:
т.1.1

не са налице основанията за отстраняване от поръчката, освен в случаите по чл.
54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

т.1.2

офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за
възлагане.

VII.4.6) СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
т.1 Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
т.1.1

изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;

т.2 Договорът, който ще бъде сключен с определения за изпълнител в съответствие с
ОБРАЗЕЦ - Проект на договор, допълнен с всички предложения от офертата на
участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.
т.3 Възложителят сключва договора в едномесечен срок от датата на Утвърждаване на
протокола за определяне на изпълнител на обществената поръчка.
VII.4.7) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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т.1 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на поръчката да уведомят писмено
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал.
11 от ЗОП.
т.2 Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна
част от същата.
т.3 За неуредените в настоящата документация въпроси, се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, както и
приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на
поръчката.
т.4 Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно
действащото законодателството в Република България:
т.4.1

Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/

т.4.2

Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/ ;

т.4.3

Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/

т.4.4

Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/

т.4.5

Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация www.publicregisters.info/

т.5 Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд:
т.5.1

Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18
700; интернет адрес: www.nap.bg

т.5.2

Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ :
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария
Луиза"
№
22;
Тел:
02/940
6331;
Интернет
адрес:
http://www3.moew.government.bg/

т.5.3

Министерство на труда и социалната политика - София 1051, ул. Триадица № 2;
тел: 8119 443; Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

т.5.4

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – София 1000, бул.
"Дондуков"
№
3;
тел:
0700
17
670;
Интернет
адрес:
http://www.gli.government.bg/index.php

VII.4.8) ПРИЛОЖЕНИЯ
т.1 Приложение №1 - Опис на документите и информацията съдържащи се в опаковката
т.2 Приложение №2 - Информация относно правно-организационната форма, под която
осъществява дейността си участника, както и списък-декларация на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП
т.3 Приложение №3 - Единен европейски документ за обществени поръчки
т.4 Приложение №4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
т.5 Приложение №5 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл.
107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета
т.6 Приложение №6 - Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за
избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза
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т.7 Приложение №7 - Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП)
т.8 Приложение №8 - Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
т.9 Приложение №9 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
т.10 Приложение №10 - Декларация за срока на валидност на офертите
т.11 Приложение №11 - Техническо предложение
т.12 Приложение №12 - Ценово предложение - (плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“)
т.13 Приложение №13 - Проект на договора
т.14 Приложение №14 - Методика за оценка
т.15 Приложение №15 - Технически спецификации
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