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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: [118 от 07.02.2020 г.] 

  

 Възложител: Кмета на Община Ихтиман на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00140] 

Адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Цветелина Хаджийска 

Телефон: 0724 82381/ 0879 24 23 57 

E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на «Домашен 

Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

      Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” 
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Кратко описание: Поръчката предвижда доставка на хранителни продукти по артикули и 

количества (съгл. Техническа спецификация – приложение № 2) за нуждите на «Домашен 

Социален Патронаж» на община Ихтиман по 6  обособени позиции.       

      Доставката се извършва по предварителни заявки на Възложителя. В стойността на 

поръчката се включват всички разходи, свързани с качественото й изпълнение, в т.ч. 

всички застраховки, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни 

разходи за изпълнение на поръчката и пр.          

      Всяка доставена партида хранителни продукти следва да е придружена от стокова 

разписка, първичен платежен документ, сертификати за продуктите,  декларации за 

съответствие на качеството, търговски документи. 

  

Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Ихтиман, ул. „Йордан 

Цонев“ № 23А, „Домашен Социален Патронаж“. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 30 000,00 лв. ] 

  

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

 Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

  

Наименование: „Месо и месни продукти, риба” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 10 417.50 лв.  ] 
 

 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

  

Наименование: „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 5 528.60 лв.  ] 

 

 

Номер на обособената позиция: [ 3  ] 

  

Наименование: „Плодове и зеленчуци” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 3 579.20 лв.   ] 

 

Номер на обособената позиция: [ 4  ] 

  

Наименование: „Мляко и млечни продукти” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2 727.00 лв.  ] 

 

Номер на обособената позиция: [ 5  ] 

  

Наименование: „Хляб и хлебни изделия” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 5 461.45 лв.   ] 

 

Номер на обособената позиция: [ 6  ] 
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Наименование: „Захарни изделия, подправки” 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2 286.50 лв.  ] 

 

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

в т.ч.: 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

        1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за 

когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

        1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния кодекс; 

        1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета 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 тях, към 

държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

        1.5. 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. 

        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. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

        1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не 

може да бъде отстранен; 

         2. Основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят и за: 

  Лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на  

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е  

вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите,  

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи  

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които  

го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице,  

ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.  

В случаите по т. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в  

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо  

лице по пълномощие, основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят и  

за това физическо лице.         

Лицето/лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40 от ППЗОП са 

 както следва: 

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

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
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3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

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

регистриран; 

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията  

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 се подписва от лицето,  

което може самостоятелно да го представлява. 

Когато за участник са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП той има право  

да представи съобразно чл. 56 от ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП,  

съответните доказателства относно предприетите мерки за надеждност.  

3. Други основания за отстраняване от участие: 

       Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник за 

когото е налице основание по чл. 107 от ЗОП. 

       Възложителят ще отстрани и всеки участник, за когото: 

       - са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; /Декларация Образец 

№ 5/  

       - са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. /Декларация Образец № 6/ 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да 

притежава удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, издадено за обект за 

производство и/или склад за търговия на едро с хранителни продукти.  

    При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация Образец 

№ 9. 

     Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:  

Валидно удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, а ако е чуждестранно лице, 
осъществяващо директни доставки на храни на територията на РБ от други държави членки, 

и/или еквивалентен /аналогичен/ документ от компетентния орган на държавата членка, 

удостоверяващ разрешената дейност /производство и/или търговия с храни/, включващ 
групите храни от предмета на договора, за които участникът е определен за изпълнител. 

 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания относно 

икономическо и финансова състояние. 
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Технически и професионални способности: [……] 

        3.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участникът да е изпълнил минимум 1 доставка идентична или сходна с предмета на 

обществената поръчка.          

        *** Под идентичен или сходен предмет с предмета на настоящата обществена 

поръчка следва да се разбира доставка на хранителни продукти.   

       Доставката трябва да е приключила и приета от съответния Възложител преди датата 

на подаване на офертата от участника.  

       При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация -  

Образец № 9. 

     Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

     Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват изпълнените доставки.  

      3.2. Участникът следва да разполага минимум с един регистриран автомобил, който да 

е с хладилна камера, за което да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на 

участника съгласно изискванията на БАБХ/ОДБХ съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно 

медицинската дейност. 

      При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация -  

Образец № 9. 

     Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

     Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 

     3.3  Участникът следва да ползва минимум едно складово помещение, хладилна 

техника или хладилни помещения. 

     При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация -  

Образец № 9. 

     Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

     Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 
 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

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

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

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
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Оценката на допуснатите оферти по съответната обособена позиция се оценяват по 

следната формула: Ц = Ц мин. х 100, където:                                        

                                               Ц уч.  

  

        Ц е критерии предложена цена.         

        Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение получава максимален брой 

точки по критерия – 100 точки.        

        Ц уч. е предложената обща цена без ДДС за всички хранителни продукти от 

съответния участник по съответната обособена позиция.          

        Ц мин. е най-ниската предложена обща цена без ДДС от участник за всички 

хранителни продукти по съответната обособена позиция.   

            Ценовото предложение на участника, включително количествено 

стойностната сметка към него, се проверяват за аритметични грешки. В случай че 

бъдат установени такива, участникът се отстранява от участие в обществената 

поръчка. 
 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [17.02.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.04.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.02.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [10:00] 

  

Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се 

в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [] Не         

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

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора 

без ДДС. 

2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на: Община Ихтиман:  

Банка: ЦКБ АД 

Банков код (BIC): CECBBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG98CECB97903347378500 

или  
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2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя 

3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с избрания за изпълнител 

участник, в 30-дневен срок от датата на определения за изпълнител. 

2. При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи: 

а) Документ за гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без 

ДДС. 
б) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

      Документите по буква „б” може да не се представят, когато обстоятелствата в 

тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до 

нея се предоставя от компетентен орган на Възложителя по служебен път. 

в) Регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице. 

г) Заверено копие на валидно удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, а ако е 

чуждестранно лице, осъществяващо директни доставки на храни на територията на РБ от 

други държави членки, и/или еквивалентен /аналогичен/ документ от компетентния орган 

на държавата членка, удостоверяващ разрешената дейност /производство и/или търговия 

с храни/, включващ групите храни от предмета на договора, за които участникът е 

определен за изпълнител. 

д) Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

изпълнените доставки.  

е) Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката.      

 
 Важно!!! В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти, на 

основание чл. 188, ал. 2 ЗОП срокът ще бъде удължен до 17.00 ч. на 20.02.2020 г. При удължаване 

на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, датата, мястото и часа на отваряне на офертите е 21.02.2020 г. от 

10:00 часа. Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, 
находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж. 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.02.2020 г.] 
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Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Калоян Ангелов Илиев    …………..П*…………….. 

Длъжност: Кмет на Община Ихтиман 

 

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
 

 


