
А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://w w w .aop.bg

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

Номер па обявата: O I1-1

Възложител: ДГ „Елица“
Поделение (косато е прилож имо): | ...... |
Партида и регистъра на общест вени те поръчки: 3473 
Адрес: гр. 11ловдив, ул. „Орфей“ №12
Лице та контакт (може и повече от едно лица): Мария Узунова, Иванка Смиловска 
Телефон: 0884202492, 0882351666 
E-mail: elica@clg.plovcliv.bg
Достъпът до документацията та поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Документацията е достъпна на интернет адрес: : https://dgelica.com /dostavka04.htm
Допълни телна информация може да бъде получена от:
[ х 1 Горепосоченото/ите място/места та контакт 
11 Друг адрес: (моля, посочете друс адрес)
Приемане на документи и оферти но електронен нът: ( | Да [х] Пе

Обект на поръчката:
11 Строителство 
|х | Доставки 
[ | Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Елица гр. Пловдив“

Кратко описание: Извършва се доставка на хляб за нуждите на ДГ „Елица“, гр. Пловдив, при спазване 
на изискванията и параметрите, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията 
за участие са посочени прогнозните количества, като Възложителят има право, в зависимост от нуждите 
па детското заведение и финансовия ресурс, с които разполага, да не възлага доставки за цялото 
количество и цялата стойност. Стойността, на която ще бъде сключен договора е прогнозната стойност, 
дадена от Възложителя. Общата цена ще служи само за класиране па офертите.

Място на извършване: гр. Пловдив, ДГ „Елица“, ул. „Орфей“ №12

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 4/57,25 лв.
11осочеиата стойност е лимитна за Възложителя и предложение, което я надхвърля няма да бъде 

разглеждано.
Обособени позиции (косато е приложимо): \ | Да [х] Не

Номер на обособената позиция: [
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Наименование: [.......j

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС'): | 4/57,25 лв.. |
Забележка: Изцапвайте 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:
1. Ма основание чл. 54 от Ю11. Възложителят отстранява ог участие в процедурата за възлагане па 

обществената поръчка участник, когато-
1.1. е осъден с влязла в сила приевда. 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:
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично па тези по т. 10.1.1. в друга държава 

членка или грета страна:
1.3. 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 зях към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която 
> часI пикъ 1 е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен когато размерът на неплатените 
дължими данъци или социално осигурителни вноски е до I на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година, но не повече оз 50 000 лв.;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44. ал. 5 от 3011:
1.5. е установено, че:
а) е представил докумеш с невярно съдържание, свързан е удостоверяване липсата на основания ia 

отстраняване или изпълнението па критериизе за подбор:
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана е удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението па критериизе ia подбор;
1. 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61. 

ал. 1, чл.62, ал. 1 или 3. чл.63. ал. I или 2. чл. 118. чл. 128. чл. 228, ал.З. чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал.I оз Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт па 
компетентен орган, съгласно законодателството па държавата, в която учас тникъ т е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1.1 . 1.2 и 1.7 сс отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който с вписан участника, ако има такъв, или 
докумеизите, удостоверяващи правосубекзността му. Когато в състава на зези органи участва, юридическо лице, 
основанията се отнасят за физическите лица. които го представляват, съгласно регистъра, в който с вписано 
юридическото лице. ако има такъв, или документите, удостоверяващи нравосубекгността му.

В случаите но чл.54. ал.2 от 3011. когато участникът или юридическото лице. в състава на негов контролен 
или управителен орган сс представлява от физическо лице по пълномощие, основанията но a. I.I.. 1.2 и 1.7 се отнасят 
и за това физическо лице.

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1 от 3 0 ГI с декларация по 
образец па Възложителя.

Документи оз компетентните органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.54 от 3011. се 
представят оз участника определен за изпълнител при подписване на договора.

2. Други основания за отстраняване от участие. С ъгласно чл. 107 от ЗОИ освен на основанията но 
чл. 54 и 55, възложителят отстранява оз процедурата:

2.1. участник, който нс отговаря па поставените критерии sa подбор или не изпълни друго условие, 
посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение па поръчката и на нравила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, кои то са изброени в приложение №10 към чл. 72, ал.4 от 3011.

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72. ал.1 или чиято оферта не е приета 
съгласно чл. 72. ал.3-5 oi 3011;

2.4. участници, конто са свързани лица.
За удостоверяване па това обстоятелство, участникът представя декларация но образец на 

Възложителя.
2.5. участник, подал заявление за участие или оферта, коя то не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок.
3. Основания ta отст раняване, свързани с националното законодателство.
3.1. ВъзложиIслят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, г. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, свързаните с i«v лица и техните действителни собст веници.

Забележка: т 3 .1. не ее прилага, когато:
I. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен реж им, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - 
членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна но Споразумението за Европейското икономическо
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пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен е наредба па Комисията за финансов надзор, и за 
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на 
информацията за емитентите, чичто 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, чисто 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 acta споразумение за обмен на информация, и ; 
неговите действителни собственици - физически лица. са вписани в регистъра по чл. 6 от ШФОДРЮПДРК. 1ТД('.

3 дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен реж им, е част от икономическа 
група, чисто дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни 
собственици - физически лица. са вписани в регистъра по чл. 6 от 2ИФОДРЮГ1ДРКДТД( ' 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;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни 
цели па 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 <)о пазара 
на обществени поръчки в Европейския съюз. и неговите действителни собственици - физически лица. са вписани в 
регистъра по чл 6 от 211ФОДРЮ11ДРКДТДС - за дейностите, за които се прилага спора зумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни 
цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2012 755 ЕС от 25 ноември 2012 г. за 
асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") 
(OB. I. 244 I от 19 декември 2012 г.) и неговите действителни собственици - физически лица. са вписани в регистъра 
по чл. 6 от 2ИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни 
цели на дър.жава, с която Република България има сключено меж дународно търговско и или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Обнцото споразумение по търговията с услуги на Световната 
търговска организация, и неговите действителни собственици физически лица. са вписани в регистъра по чл. 6 от 
'ШФОДРЮПДРК. 71Д( ’

S. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 
група, чисто друж ество 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 Обнцото споразумение по 
търговията е услуги па Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, 
са вписани в регистъра по чл. 6 от 2ПФОДРЮПДРКЛТДС'.

За удостоверяване на гова обстоятелство. участникът представя декларация но образец на Възложителя.
3.2. Участник, та който са надпис обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

от немане па незаконно придоби гот о имущес гво (31 IK( )Н11И).

Правоспособност за упражняваме на професионална дейност:

Участникът следва да разполага със собствен или нает обект, регистриран по чл. 12 от Закона за 
храните от Българска агенция по безопасност на храните (БЛБХ) за извършване па съответните дейности, 
предмет на обществената поръчка, както и обекта да отговаря на изискванията на законодателството и 
разпоредбите на БЛБХ. относно специфичните хигиенни правила за храните.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага е поне един 
обект /собствен или нает/, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, е обхват на разрешението — 
групи храни, включващи хляб

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Заявлението за участ ие.

За доказване на поставеното изискване у ч астн и къ т , избран за и зп ъ лн и тел  следвала представи:
Заверено копне на Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните от 

Българска агенция но безопасност на храните (БЛБХ) за извършване на съответните дейности, предмет па 
обществената поръчка, както п обекта да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите 
па БЛБХ. относно специфичните хигиенни правила за храните.

Икономическо и финансово състояние: [.......]
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Техническите н професионални способности
1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 

9001:2008 или еквивалентен е област на приложение -  продажба и доставка на хранителни продукти;
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в 

Заявлението за участие.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следвала представи:
Съгласно чл. 64. ал. 3 от 3011: Копие па валиден сертификат за въведена система за управление па 

качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен с област на приложение -  продажба и доставка на 
х ра н ител н и 11 ро ду к г 11;

2. Участникът следва да има внедрена Система за управление на безопасността на храните 
съгласно ISO 22000:2005 или еквивалентен с област па приложение продажба и доставка на хранителни 
продукти

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Заявлението за участие.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:
Съгласно чл. 64, ал. 3 от 3011: Копие на валиден сертификат за въведена Система за управление на 

безопасността на храните съгласно ISO 22000:2005 или еквивалентен с област на приложение продажба 
и доставка на хранителни продукти.

3. Участникът следва да притежава собствени или наети транспортни средства, които да отговарят 
на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 201 I г. и изискванията на Наредба № 1 от 26 януари 2016 
г. за хигиената на храните

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да притежава поне по 
едно транспортно средство, което да отговаря на изискванията, посочени от възложителя.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в 
Заявлението за участие.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за нигьлнител следва да представи:
Списък декларация за транспортните средства, които т е  бъдаг използвани за изпълнение на 

поръчката.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от 

участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и трегиге 
лица, ако има такива.

Наличието на несъответствие па документи, включително и при допълнително 
представените по реда на чл. 97, ал. 5 ог ППЗОП, е основание за отстраняване от участие на 
основание чл. 107, т. I о г ЗОП.

Информация относно запазени поръчки (когсипо е приложимо):
11 Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации па 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:

11 Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

| ] 11иво па разходите 
| х | 11ай-ниска цена

Показатели за оценка: (моля. повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: | .......1 Тежест: | |
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С рок за получаване на офертите:
Дата: 09/03/2020 г. Час: 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 13/05/2020 г. Час: 16:00

Дата и час на отвари не на офертите:
Дата: 10/03/20201■-10:00 часа

Място на отваряне на офертите: i р. 11ловдив, ДГ „Елица“, ул. „Орфей“ №12

Инфор1ма1111и относно средства ог Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: 11 Да |х] 11е 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: (....... |

Друга информация (когато е п/тчожимо):

1. ()(|)сртата грябнада съдържа:
1. Опис ма представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

Обра тец № I;
2. 11рсдетавяис па участника -  Образец №2;
3. Заявление та участие - Обратен №3;
4. Декларация та обстоя i елствата по чл. 54. ал. I. т. 1. 2 и 7 от 3( ) l  I -  Обратен №4;
5. Декларация та обстоятелствата по чл. 54, ал. I. т. 3-6 от 3011 Образец №5;
6. Декларация по чл. 101. ал. 11 от Закона та обществените поръчки -  Образец №6;
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите от ношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от зях 
лица м технит е дейс твителни собственици - Образец №7;

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и та отнемане на 
незаконно придобитото имущест во (3HKOIIIIИ> Образец №8;

9. Техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие е техническите спецификации и изисквания па Възложителя - Образен №9;

10. 1 Iciiobo предложение - Образен №10 в едно с подробна КСС;
11. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо) -  заверено от участника копие;
12. Доказателство/а ia поетите от подизпълнителя/ите/ задължения (когато е приложимо):
13. Доказателство/а за поетите от третите лица задължения ( koiато е приложимо);
14. Документ за предприетите мерки за належност (когато е приложимо);
15. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител, ако има такива -  Образен №11 

(когато е приложимо);
16. Декларация за съгласие, за участие като трето лице. ако има гакива -  Образец №12 

(когато е приложимо);
Участ ниците т рябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участ ие.
При изготвяне па офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя 

условия (чл. 101. ал.5 от ЗОИ).
Отговорността за правилното разучаваме па документацията за участие се носи единствено от участниците. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в 

гази документация, при спазване на 3011.
До изтичането па срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или 

да оттегли офертата си (чл. 101. ал.7 от ЗОИ).
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферт а.
Лице. което участва и обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 

подава самостоятелна оферта.
Офертата не може да се предлага във вариант и.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за 

участниците. Оферт т е  на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
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Офертата се полписва от ли пето. представляващо участника или or надлежно упълномощено лице или лица.
И зи скван и я  кь.ч съ д ъ рж ан и ето  на оф ертата:
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от 

упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Върху опаковката участникът посочва:
г  наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

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

х- наименованието на поръчката, за която се подават документите: „Дост авка па х л я б  ш  
чуж дит е иа Д Г  „ Е л и ц а “, гр. П ловдив“.
Опаковката включва документите посочени в т. I. „Съдържание на офертата“.

Ако ш участник сс установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с изискванията към 
личното му състояние или критериите за подбор, посочени в настоящите указания, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата но възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 97. ал. 5 от ППЗОП.

Всички документи трябва да са:
а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, освен документите, за които 

са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им:
б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно 

търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално 
заверено пълномощно за изпълнението на такива функции:

в) но предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Възложителят ще удължи срока за получаване па офертата с най-малко с 3 /три/ дни. ако в първоначално 
определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането на този срок. Възложителят ще разгледа и 
оцени получените оферти независимо от техния брой.

Отварянето па офертите се извършва при условията па чл. 97, ал. 3 от III ГЮМ. Комисията отваря офертите по 
реда па тяхното постъпване и обявява съдържанието па опаковките и ценовите предложения на участниците. При 
извършване па тези дейст вия мога! да присъстват представители па участниците, на датат а и часа. посочени в обявата.

Дат а на настоя щата обява
Дата: 27.02.2020

Възложител
Трите имена: Мария Николова Узунова 
Длъжност: Директор на ДГ' „Елица“
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