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тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim@abv.bg 

ОДОБРЯВАМ: 

АТАНАС КАЛ 4KB 
Кмет на община Кричим 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 
Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим 
и Обществена трапезария - финансирана от Агенция за социално 
подпомагане през 2014 г." с обща прогнозна стойност до 65 332,00 лв. 
/шестдесет и пет хиляди триста тридесет и два лева/ без ДДС, разделена 
на шест самостоятелно обособени позиции както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: МЛЯКО - 4 813,95 лв. без ДДС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ /БЕЗ МЛЯКО/ - 1 556,50 лв. без 
ДДС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ 
ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/ - 31 084,80 лв. без ДДС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/ 
- 6 546,50 лв. без ДДС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: ХЛЕБАРСКИ ПРОДУКТИ - 5 291,00 лв. без ДДС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ 
ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСЕРВИ - 16 039,25 лв. без 
Д Д С 

Съгласувал: с^¥~~—— "/ 

Даниел Янакиев 
Юрисконсулт при община Кричим 

март, 2014 г. 
гр. Кричим 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на 
Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, 
финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария - финансирана 
от Агенция за социално подпомагане през 2014 г." разделена на шест самостоятелно 
обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: мляко - 4 813,95 лв. без ДДС; 

Обособена позиция 2: млечни продукти /без мляко/ - 1 556,50 лв. без ДДС; 

Обособена позиция 3: месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без 
консерви/ - 31 084,80 лв. без ДДС; 

Обособена позиция 4: пресни плодове и зеленчуци /без консерви/ - 6 546,50 лв. без 
ДДС; 

Обособена позиция 5: хлебарски продукти - 5 291,00 лв. без ДДС; 

Обособена позиция 6: хранителни продукти, изрично не посочени в други позиции, 
включително консерви - 16 039,25 лв. без ДДС. 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 7, т. 1 от 
Закона за обществените поръчки е община Кричим, представлявана от Атанас 
Стефанов Калчев - Кмет на общината, адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, тел. 
03145/2250 

2. Обект на поръчката: Обектът на настоящата обществена поръчка е 
„ДОСТАВКА", по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

3. Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка е: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен 
социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена 
трапезария - финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г." 

4. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII „а" от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/. Съгласно чл. 101а, ал. 2 от ЗОП „за възлагане на 
поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителя събира оферти с публикуване на покана". 

5. Количества по обособени позиции: 
Количествата на хранителните продукти по видове храни за Детска млечна 

кухня, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, са минимално 
необходимите за едногодишния период на договора, посочени са в Приложение 1 -
Технически спецификации и са съобразени със заложените средства в бюджета. 
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Възложителят си запазва правото: 
- Да увеличава или намалява количествата, според възникналата необходимост; 
- Част от изброения асортимент по Приложение 1 - Технически спецификации в 

обществената поръчка да не се поръчва от Възложителя. 

6. Правно основание за откриване на процедурата 
Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а и сл. от Закона за обществените 

поръчки. 

7. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 65 332 лв. /шестдесет и 
пет хиляди триста тридесет и два лева/ без ДДС 

Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва 
всички разходи за изпълнение на поръчката. 

8. Място и срок за изпълнение на поръчката: 
8.1. Мястото за изпълнение на поръчката е град Кричим, община Кричим, област 

Пловдив, Република България, като доставките се осъществяват франко склада на 
Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария - бул. 
„Александър Стамболийски" № 34. 

8.2. Периодичността на доставката на хранителните продукти по обособени 
позиции е както следва: 

- за позиция № I - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 
изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 12 часа след подаване на заявката (по 
телефощфакс, e-mail и др.); 

- за позициия № II - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 
изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 12 часа след подаване на заявката (по 
телефощфакс, e-mail и др.); 

- за позициия № III - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 
изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 12 часа след подаване на заявката (по 
телефощфакс, e-mail и др.); 

- за позициия № IV - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 
изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 12 часа след подаване на заявката (по 
телефон,факс, e-mail и др.); 

- за позициия № V - ежедневно не по-късно от 8:00 часа по заявка от предходния 
ден (по телефон,факс, e-mail и др.); 

- за позициия № VI - минимум веднъж седмично в срок, посочен в офертата на 
изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 12 часа след подаване на заявката (по 
телефощфакс, e-mail и др.); 

9. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до 
1 (една) година от датата на влизане в сила на договора за всяка от обособените 
позиции от обществена поръчка или до сключването на нов договор за доставка на 
хранителни продукти от съответната обособена позиция, което от двете събития 
настъпи първо. 

10. Срок на валидност на офертите: 
10.1. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, 

включително от крайния срок за получаване на офертите; 

10.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 
валидност на офертите до сключване на договора; 
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10.3. 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 или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо 
поискване от възложителя - откаже да го удължи. 

11 Начин на образуване на предлаганата цена: 
11.1. Участникът съставя офертата си въз основа на приложените в 

документацията за участие изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката; 
11.2. В своите оферти участниците посочват цена за всеки от артикулите, 

включени в обособената позиция, за която подават оферта, валидна за целия период на 
изпълнение на договора; 

11.3. Посочените цени следва да са в лева, с точност до два знака след 
десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност за изпълнение на всяка от 
обособените позиции от поръчката, за която е подадена оферта, съгласно описанието и 
изискванията на възложителя; 

11.4. Посочените от изпълнителя в офертата единични цени за всеки от 
артикулите са крайни и в тях са включени всички разходи по доставка франко 
складовете на възложителя. 

11.5. Единствено участникът е отговорен за евентуално допуснати грешки или 
пропуски в изчисленията на предложените от него цени; 

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

12. Начин на плащане: 

12.1. Плащането се осъществява в лева по банкова сметка на изпълнителя в 
рамките на срока на отсрочено плащане, предложен в офертното предложение на 
участника, определен за изпълнител по съответната обособена позиция. Срокът на 
отсрочено плащане не може да бъде по-кратък от 30 /тридесет/ дни от датата на 
представяне на фактурата в община Кричим. 

12.2. Всяка доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, 
Детска млечна кухня и Обществена трапезария следва да бъде придружена от фактура 
за стойността на доставяните артикули. 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и 
документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. 

2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
участника. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

3. Участникът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

4. Кандидатите могат да подават само една оферта за участие в процедурата. 
Няма да се приемат различни варианти на оферти от един участник. 

5. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 (деветдесет) 
календарни дни считано от датата, определена като краен срок за подаването им. 
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 
офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 
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6. Всеки участник може да направи предложение за само за една, за всички или 
за една или повече обособени позиции. За всяка от обособените позиции се попълва 
ценова оферта и техническо предложение по образец и се прилагат към офертата на 
участника. 

7. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на обособената 
позиция по поръчката и не могат да оферират само за част от артикулите посочени в 
техническата спецификация на съответната позиция. 

8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

9. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е „свързано 
лице" по смисъла на §23а от Закона за обществените поръчки и/или за него е налице 
конфликт на интереси по Закона за защита и предотвратяване на конфликт на интереси 
със служители в Общинската администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за 
управителите или за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. 
При сключване на договора определеният изпълнител представя документи, издадени 
от компетентните органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

1. Общи изисквания 
1.1. Подлежащите на доставка хранителни продукти да отговарят на 

изискванията на Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно 
хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, 
Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 
на храните, предлагани в детските заведения и училищата изд. от МЗХ, Наредба № 
5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за 
храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, Наредба № 23 от 17 май 
2001 г. за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 
1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, на изискванията, 
посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими към момента на 
доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други 
нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото 
изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на 
хранителните продукти, предмет на поръчката. 

1.2. Участникът определен за изпълнител трябва да осигури възможност за 
приемане на заявки всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. 

1.3. Доставките се извършват от участника определен за изпълнител със 
собствен транспорт и за собствена сметка, франко склада на възложителя посочен в 
съответната заявка. 

1.4. Доставките се извършват в работното време на Възложителя. 
1.5. Доставяните хранителни продукти да бъдат придружени с декларация за 

съответствие на качеството или сертификати, удостоверяващи съответствието на 
стоките със приложимите спецификации и стандарти. 

1.6. Участникът да осигури добър търговски вид на подлежащите на доставка 
артикули; 

1.7. Всеки доставен продукт да бъде с остатъчен срок на годност към датата на 
доставка не по-малко от 80 % и да е придружен от експертен лист или сертификат за 
качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ 
(за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните); 

1.8. Участникът да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в 
качеството; 
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1.9. Участникът да бъде в състояние да доставя конкретно заявени количества 
до крайния получател; 

2. Минимални изисквания към участниците: 

2.1.У частникът следва да е изпълнил минимум 1 договор за доставка, сходен с 
предмета на съответната обособена позиция, за която е подадена оферта, за последните 
три години считано от датата, посочена като крайна дата за подаване на офертите; 

2.2.Участникът следва да притежава валидни Удостоверения за регистрация 
съгласно чл.12 от Закона за храните, издадени БАБХ, както следва: 

- Удостоверение за регистрация на минимум 1 /едно/ специализирано 
транспортно средство. 

Забележка: 
••• В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло; 
••• Всички договори, релевантни на горепосочените изисквания трябва да 

са изпълнявани от участника/съответния член на обединението в качеството им на 
главен изпълнител; 

••• Договори в процес на изпълнение или отчитане няма да бъдат приемани 
като доказателство за техническите възможности на участника; 

••• Когато участникът подава оферта за повече от една от обособените 
позиции на обществената поръчка минималните изисквания, посочени по-горе се 
прилагат поотделно за преценка съответствието с критериите за подбор. 

3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка, съгласно настоящите Указания за участие: 

3.1. Изискуеми документи: 
• Списък на основните договори за доставки, съгласно чл. 51, ал.1, т.1 от 

ЗОП, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата, посочена като 
крайна дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите 
- попълва се Образец № 8; 

••• Препоръки /референции/ за изпълнение на договорите, посочени в 
списъка, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на доставките, 
както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 

• Списък-декларация с всички транспортни средства, които са на 
разположение на кандидата за срока на договора към декларацията се прилагат копия 
на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на 
специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоз на 
името на участника съгласно изискванията на БАБХ - попълва се Образец №9; 

S В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за 
наем, или друг документ, с който се удостоверява, че те ще са на разположение на 
участника по смисъла на чл. 51а от ЗОП за срока на поръчката. 

• Декларация, че ще осигури пълна подмяна на всички артикули с 
отклонение от качеството, посочено в техническата спецификация на настоящата 
обществена поръчка и срок за извършване на подмяната - попълва се Образец №10; 
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• Декларация, че подлежащите на доставка хранителни продукти ще 
отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за 
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 
детските кухни, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата 
изд. от МЗХ, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание 
чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за 
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, 
Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за изискванията за етикирането и представянето на 
храните, Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, 
на изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими 
към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички 
други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото 
изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на 
хранителните продукти, предмет на поръчката - попълва се Образец №11; 

• Декларация, с която участникът гарантира, че подлежащите на доставка 
артикули ще имат добър търговски вид - попълва се Образец №12\ 

••• Декларация, че всеки доставен продукт ще бъде с остатъчен срок на 
годност към датата на доставка не по-малко от 80 % и ще е придружен от експертен 
лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или 
друг аналогичен документ (за хранителните продукти - съгласно изискванията на 
Закона за храните) - попълва се Образец №13\ 

••• Декларация, че участникът е в състояние да доставя конкретно заявени 
количества до крайния получател - попълва се Образец №14\ 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: 

1. Критерият за оценка на офертите, подадени за участие в процедура по 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален 
патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария 
- финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2014 г." разделена на 
шест самостоятелно обособени позиции е „икономически най-изгодната оферта" 
при следните показатели и тежести за определяне на комплексната оценка: 

Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл. 56 и чл. 57 ЗОП и 
изискванията на Документацията, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по 
посочените по-долу показатели и относителната им тежест, по следната методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите: 

Настоящата Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по 
обявената Публична покана за избор на изпълнител е изготвена в изпълнение на чл. 37, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП 

Методиката се прилага и оценката на офертите се извършва по всяка от 
обособените позиции от обществената поръчка поотделно. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 
които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 
финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка 
за определяне на „икономически най-изгодната оферта" по условията на тази 
Методика. 
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2. Показатели за оценка и относителната им тежест 

S Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сбор от 
оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, 
по следната формула: 

КО = П1 + П 2 + П 3 + П 4 - където: 

Комплмг .'• . - , 
ПОКАЗ- * ',ЛМ 

" ^ " - тежест 
100 /о 

Максимален брои 

1. П( - срок на доставка 4 0 % 40 

2. I b - срок на отсрочено плащане 1 0 % 10 
3. Пз - срок за реакция в случай на 
рекламация 2 0 % 20 

4. П 4 - предложена цена 3 0 % 30 

2.1. Показател 1 /Пц/ - е показател отразяващ тежестта на предложения от участника 
срок за доставката на хранителни продукти за съответната обособена позиция. 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П1 е 40 
точки; 

• Максимален брой точки - 40, получава оферта с предложен най-кратък 
срок за доставка на хранителни продукти за съответната обособена позиция; 

• Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия срок за доставка на хранителни продукти за съответната обособена позиция по 
следната формула: 

П1 = (Amin / Ai) х 40, където 

Amin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за доставка на 
хранителни продукти за съответната обособена позиция; 

Ai - представлява срока за изпълнение на съответната обособена позиция, 
предложена от i-тия участник. 

2.2. Показател 2 /Пг/ - е показател отразяващ тежестта на предложения срок за 
отсрочено плащане в календарни дни, след издаване на фактура за доставената храна. 

•> За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П2 е 10 
точки; 

••• Максимален брой точки - 10, получава оферта с предложен най-дълъг 
срок за отсрочено плащане за доставените количества хранителни продукти за 
съответната обособена позиция; 
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• Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
дългия предложен срок за отсрочено плащане за съответната обособена позиция по 
следната формула: 

П2 = (Ai /Атах) х 10, където 

Ai - представлява предложеният срок за отсрочено плащане на съответната 
обособена позиция, предложен от i-тия участник; 

А т а х - представлява максимално (най-дългият) предложен срок за отсрочено 
плащане на съответната обособена позиция. 

2.3. Показател 3 /Пз/ - е показател отразяващ тежестта на предложения от участника 
най-кратък срок за реакция в случай на рекламация, 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на Пз е 20 
точки; 

• Максимален брой точки - 20, получава офертата с предложен най-
кратък срок за реакция в случай на рекламация за съответната обособена позиция; 

• Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия срок за реакция в случай на рекламация за съответната обособена позиция по 
следната формула: 

Пз = (Amin / Ai) х 20, където 

Amin - представлява най-краткия предложен срок за реакция за съответната 
обособена позиция; 

Ai - представлява предложения срок за реакция за съответната обособена 
позиция, предложена от i-тия участник. 

2.4. Показател 4 ЛПЦ/ - е показател отразяващ тежестта на предлаганата цена за 
изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П4 е 30 
точки; 

• Максимален брой точки - 30, получава офертата с предложена най-ниска 
цена за изпълнение на съответната обособена позиция; 

• Точките на участниците по показателя „предлагана цена" се определят в 
съотношение към на-ниската цена по следната формула: 

П4 = (Amin / Ai) х 30, където 
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Amin - представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на 
съответната обособена позиция; 

Ai - представлява предложената цена за изпълнение за съответната обособена 
позиция, предложена от i-тия участник. 

Крайното класиране на участниците е по следната формула: 

КО = III + П 2 + П 3 + П 4 

• Ако участникът няма предложение по един от показателите се декласира; 

• На първо място се класира участникът, с най-висока комплексна оценка; 

• Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с 
точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, 
която може да получи една оферта е 100 (сто) точки; 

• Отварянето и оценката на ценовите предложения се извършва след 
оповестяване на резултатите от техническата оценка; 

• Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 
което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване; 

• Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за 
изпълнител; 

• В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни когато 
избраният критерий е „икономически най-изгодна оферта", за икономически най-
изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател; 

• Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по-горе 
предвидения ред, комисията провежда публично жребий в присъствието на нотариус за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти; 

• Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много 
точки за изпълнение на поръчката, като оценяване и класиране се извършва 
поотделно за всяка самостоятелна обособена позиция. 

• Цените да бъдат посочени в лева без ДДС, с точност до втория знак след 
десетичната запетая. 

• Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много 
точки за изпълнение на поръчката. 

• Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за 
изпълнител. 

• В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни когато 
избраният критерий е „икономически най-изгодна оферта", за икономически най-
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изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако 
икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по-горе предвидения 
ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника -

по формат на участника; 
б) Оферта за участие - попълва се Образец № 1; 
в) Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2; 
г) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3; 
д) Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за 

изпълнение на поръчката - попълва се Образец № 4; 
е) Регистрационни документи на участника: 
Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност; 

Забележка: 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на 
български език. 

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. 

При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от 
ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на 
документите се посочва „ не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР ". 

ж) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 
- попълват се Образец № 5 и Образец № 6; 

Забележка: 
Когато участникът е обединение документите и изискванията на букви „е" и 

„ и " се прилагат от всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението. 
Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията 

на букви „е" и „и" се прилагат и за подизпълнителите. 

з) Документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран 
(копие). 

и) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участника - Общ оборот от доставките, които са обект на поръчката, за последните 3 
(три) години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си - попълва се Образец № 7; 

й) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка, съгласно настоящите Указания за участие: 

• Списък на основните договори за доставки, съгласно чл. 51, ал.1, т.1 от 
ЗОП, изпълнени през последните три години, считано от датата, посочена като крайна 

11 



дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите -
попълва се Образец № 8; 

• Препоръки /референции/ за изпълнение на договорите, посочени в 
списъка, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на доставките, 
както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 

• Списък-декларация с всички транспортни средства, които са на 
разположение на кандидата за срока на договора към декларацията се прилагат копия 
на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на 
специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоз на 
името на участника съгласно изискванията на БАБХ - попълва се Образец № 9; 

•S В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за 
наем, или друг документ, с който се удостоверява, че те ще са на разположение на 
участника по смисъла на чл. 51а от ЗОП за срока на поръчката. 

••• Декларация, че ще осигури пълна подмяна на всички артикули с 
отклонение от качеството, посочено в техническата спецификация на настоящата 
обществена поръчка и срок за извършване на подмяната - попълва се Образец №10; 

••• Декларация, че подлежащите на доставка хранителни продукти ще 
отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за 
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 
детските кухни, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата 
изд. от МЗХ, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание 
чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за 
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, 
Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за изискванията за етикирането и представянето на 
храните, Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, 
на изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими 
към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички 
други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото 
изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на 
хранителните продукти, предмет на поръчката - попълва се Образец № 11; 

••• Декларация, с която участникът гарантира, че подлежащите на доставка 
артикули ще имат добър търговски вид - попълва се Образец № 12; 

*Х* Декларация, че всеки доставен продукт ще бъде с остатъчен срок на 
годност към датата на доставка не по-малко от 80 % и ще е придружен от експертен 
лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или 
друг аналогичен документ (за хранителните продукти - съгласно изискванията на 
Закона за храните) - попълва се Образец № 13; 

• Декларация, че участникът е в състояние да доставя конкретно заявени 
количества до крайния получател - попълва се Образец № 14; 

к) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 

S участникът е обединение, което не е юридическо лице; 
S офертата или части от нея не са подписани от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя 
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пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата - обединение, 
което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го 
определили за лице, което представлява обединението и същия е нотариално заверен; 

л) Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 15; 

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се 
посочват; имената на подизпълнителите, видовете и дейностите, които ще 
изпълняват и дела на тяхното участие (процентът от общата стойност на 
обособената позиция) 

м) Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 
изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 16; 

н) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на 
документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен 
начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност 
за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора - попълва 
се Образец № 17; 

о) Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за 
обособените позиции от обществената поръчка, за която е подадена оферта - попълва 
се Образец № 18. 

> Ако участник или негов управител, респективно член на управителните 
му органи, а в случай, че членовете са юридически лица - техните представители в 
управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други 
документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата 
по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие. 

п) Техническо предложение - Попълва се Образец № 19.1; Образец № 19.2; 
Образец № 19.3; Образец № 19.4; Образец № 19.5 и Образец № 19.6 

р) Попълва се Образец № 20.1; Образец № 20.2; Образец № 20.3; Образец № 
20.4; Образец № 20.5 и Образец № 20.6 „Ценова оферта" (Предлагана цена). 

> При несъответствие между посочените в ценовите предложения единични 
цени и калкулираната обща стойност за съответната обособена позиция от 
обществената поръчка за валидни ще се считат представените единични цени, като 
общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени. 

VI. ЗАПЕЧАТВАНЕ 

1. Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 
запечатват в един непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 
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За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 
Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и 
обществена трапезария - финансирана от Агенция за социално подпомагане през 
2014г."разделена на шест самостоятелно обособени позиции. 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочват наименование на участника, 
адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци; 

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания 
по-горе начин в се отстранява от участие в процедурата по възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 

• Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф 
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени 
конкретни изисквания за вида и заверката им; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции /съгласно данните от Търговския регистър удостоверението за 
актуално състояние/ или изрично упълномощени за това лица; Във втория случай се 
изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 
функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

VIII. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Място и срок за подаване на оферти 
> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 

офертата от възложителя; 
> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените 

поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 
> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ 
регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в 
процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват 
във входящия регистър. 

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока 
за приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със 
заповедта за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 
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2. Комисията приема правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен 
от длъжностните лица в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за действията си, който се подписва от всички 
членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в 
срока за работа на комисията, определен в заповедта за назначаването й. 

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената 
процедура. 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата 
или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с 
проекта на договора, представен в документацията и включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 
Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

4. Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя: 
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение към договора. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се 
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни 
актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 
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