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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции /групи/ 

за ЦДГ „Чучулига” – Русе 

 

 

У К А З А Н И Я 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

        УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

        1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който 

отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и обявените 

от Възложителя изисквания в документацията за участие. 

 

        2. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, не може да участва в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник: 

        2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

        а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

        б/ подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

        в/ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

        г/ престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

        д/ престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

        2.2. обявен в несъстоятелност; 

        2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

        2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и/или към община, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. 

 

        3. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който: 

        3.1. е в открито производство по обявяване в несъстоятелност или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 

дейността си; 
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        3.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

        3.3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

        3.4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 

права на работниците. 

        3.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

         

        4. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не могат да участват в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участници: 

        4.1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

        4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

 

        5. Съгласно чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП не могат да участват, 

самостоятелно или в обединение с други лица, в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участници: 

        5.1. които са свързани лица или свързани предприятия с друг самостоятелен 

участник в същата процедура. 

        5.2. които, в качеството си на външни експерти по чл. 8, ал. 7 от ЗОП, са участвали 

в изработването на документите, свързани с поръчката, освен ако тези документи са 

били променени така, че не предоставят на участника информация, даваща му 

предимство пред останалите участници в процедурата. 

 

        ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

        6. Съдържание на документацията: 

        6.1. Решение за откриване на процедурата; 

        6.2. Обявление; 

        6.3. Описание на обекта на поръчката, технически условия и квалификационни 

изисквания; 

        6.4. Указания за участие в обществената поръчка; 

        6.5. Образци на документи: 

 Образец № 1 – Оферта; 

 Образец № 2 – Представяне на кандидата с посочване на ЕИК; 
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 Образец № 3 – Декларация за запознаване с предмета на поръчката, за спазване 

условията на поръчката, за приемане на условията в проекта на договор и за 

неразпространяване на данни, свързани с поръчката; 

 Образец № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 

2 и ал. 5 от ЗОП; 

 Образец № 5 – Декларация за участие на подизпълнител; 

 Образец № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

 Образец № 7 – Декларация за липса на свързаност с друг участник/кандидат по 

чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

 Образец № 8 – Техническа оферта; 

 Образец № 9 – Ценова оферта, ведно с Приложения от № 1 до № 14 за всяка от 

обособените позиции; 

 Образец № 10 – Проект на договор. 

 

        7. Публичен достъп до документацията за участие, в т.ч. до образците на 

документите, е осигурен чрез публикуването им в профила на купувача на следния 

интернет адрес: www.chuchuligi-bg.com 

 

        8. В срок до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата 

могат да поискат писмено от Възложителя да даде разяснения по документацията (чл. 

29, ал. 1 от ЗОП). 

        9. Възложителят е длъжен да отговори в 4 (четири) дневен срок от постъпване на 

искането, като публикува разясненията на профила на купувача и ги изпрати на 

посочения от лицето електронен адрес. В разяснението не се посочва информация за 

лицето, което ги е поискало. (чл. 29, ал. 2 от ЗОП). 

 

        ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

        10. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия (чл. 54, ал. 1 от ЗОП). 

        11. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си (чл. 54, ал. 2 от ЗОП). 

 

        12. Всяка оферта задължително трябва да съдържа (чл. 56, ал. 1 от ЗОП): 

        12.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по реда на тяхното 

подреждане, подписан и подпечатан; 

        12.2. Оферта (Образец № 1) – оригинал; 

        12.3.  Регистрационни документи на участника: 

        - Представяне на кандидата (Образец № 2) с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона 

за търговския регистър (ЗТР) или БУЛСТАТ и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата - оригинал; 

        - документ за регистрация по ЗДДС (ако има такава) 

        - документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 
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        12.4. Декларация за запознаване с предмета на поръчката, за спазване условията на 

поръчката, за приемане на условията на проекта на договор и за неразпространяване на 

данни, свързани с поръчката (Образец № 3) – оригинал; 

        12.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 4) – оригинал; 

        12.6. Декларация за участие на подизпълнител/и (Образец № 5) – оригинал; Когато 

офертата предвижда участието на подизпълнители, в нея се посочва и следната 

информация за тях: 

        - имена, данни за търговската им регистрация – ЕИК; 

        - вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 

        Участникът следва да представи за всеки от подизпълнителите документите по чл. 

47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.  

        12.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6) – 

оригинал, подписан и подпечатан от представляващия подизпълнителя; 

        12.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник/кандидат по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 7) – 

оригинал. 

        12.9. Документи, удостоверяващи наличието на икономически и финансови 

възможности за изпълнение на поръчката (чл. 50 от ЗОП) в размер на 50 % от 

прогнозната стойност на поръчката по съответната/ите обособена/и позиция/и, за която 

е подадена офертата: 

- Удостоверение от банка и/или 

- Посочване на публичния регистър в Република България, в който е публикуван ГФО 

за предходната година и/или 

- Друг документ, доказващ икономическото и финансовото състояние на кандидата, в 

случай на обективна невъзможност да се представи някой от горните документи. 

        12.10. Доказателства за техническите възможности на кандидата за изпълнение 

предмета на поръчката, вкл.: 

- Сертификат за съответствие със стандартите за системи за управление на качеството 

ISO 9001, ISO 22000, HACCP, издаден от акредитирани лица или други доказателства 

за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършените доставки (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП), като удостоверения, издадени от 

получателите и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за доставките. 

- Документ за собственост или договор за наем на обект за производство и/или 

търговия с хранителни продукти според позицията; 

- Документ за регистрация на обекта, издаден от ОДБХ; 

- Регистрационен талон и/или договор за наем на транспортните средства; 

- Документ за регистрация на транспортните средства, издаден от ОДБХ, за превоз на 

продуктите по съответната позиция. 

- Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството; 
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- Списък на техническите лица (вкл. на отговарящите за качеството); 

- Декларация за средния годишен брой на работниците/служителите и на ръководните 

служители за последните 3 години.         

        12.11. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали 

офертата, в случай че нямат представителни функции; 

        12.12. Техническа оферта (Образец № 8) – оригинал; 

        12.13. Ценова оферта (Образец № 9), която съдържа задължително: 

        - Попълнен образец на Приложение според позицията, за която участва 

кандидатът, от № 1 до № 14; 

        - Проект на договор, изготвен въз основа на Образец № 10, приложен към тази 

документация, подписан и подпечатан от участника; Проекто-договорът не се 

попълва, а само се подписва и подпечатва от участника на всяка страница! 

Всякакви изменения и допълнения на договора, предложени от участника, се 

прилагат отделно към офертата. 

 

        13. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път в лева, 

разсрочено за срок от 1 (една) година (365 дни). 

 

        14. Срок на валидност на офертата и срок на изпълнение на поръчката: 

        14.1. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е 

обвързан с условията на представената от него оферта. 

        14.2. Офертата следва да бъде валидна в срок от 90 календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите, а в случай на обжалване на решението за определяне 

на изпълнител – до приключване на процедурата по обжалване с влязло в сила решение 

на компетентния орган (КЗК или ВАС) и сключването на договор с участника 

определен за изпълнител. 

        14.3. Срок за изпълнение на поръчката – една година от датата на сключване на 

договора. 

 

        ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

        15. Участникът представя офертата си в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост (чл. 57, ал. 1 от ЗОП), който съдържа три отделни запечатани плика 

(чл. 57, ал. 2 от ЗОП), обозначени и със съдържание, както следва: 

        - Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ всички документи, 

изброени в т. 12.1. до т. 12.11. включително; 

        - Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ 

техническата оферта по т. 12.12 от тези указания; 

        - Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта по т. 12.13. от 

указанията. 

        Когато участникът подава оферта за две или повече обособени позиции, той следва 

да представи толкова пликове № 2 и 3, колкото са позициите, за които се подава 

оферта. 
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        Всички страници в офертата трябва да бъдат номерирани последователно. 

Всички документи трябва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала” и печат на 

фирмата на всяка страница. 

        16. Пликът, съдържащ Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3, се подава на адрес: гр. 

Русе, ул. „Борислав” № 4, ЦДГ „Чучулига”. 

        17. Върху плика участникът трябва да посочи адрес за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес, както и за кои обособени позиции е офертата. 

 

        18. Краен срок за предаване на офертите 

        18.1. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на посочения адрес не по-

късно от деня и часа, посочени в обявлението – 14.07.2015 г., 16:00 часа. 

        18.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и тези данни се вписват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

        18.3. Офертата се подава от участника или негов упълномощен с нотариално 

заверено пълномощно представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. 

        18.4. Не се приемат оферти, получени след крайния срок за представяне. Не се 

приемат и оферти, поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. 

Такива оферти незабавно се връщат на участника, след съответно отбелязване в 

регистъра. 

        19. Контакти с Възложителя: Всички действия на Възложителя и участниците 

следва да се извършват в писмен вид.  

 

        ГАРАНЦИИ 

        20. Участникът или определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията 

(парична или банкова) за участие, съответно за изпълнение при подписване на 

договора. 

        21. Размерът на гаранцията за участие е: 

Позиция 1 – Мляко и млечни продукти – 324 лв. 

Позиция 2 – Месо и месни продукти – 228 лв. 

Позиция 3 – Зърнени храни и храни на зърнена основа – 196 лв. 

Позиция 4 – Зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени – 133 лв. 

Позиция 5 – Други храни – 78 лв. 

Позиция 6 – Масла и мазнини – 17 лв. 

Позиция 7 – Варива – 7 лв. 

Позиция 8 – Риба, рибни продукти и други морски храни – 93 лв. 

Позиция 9 – Картофи и кореноплодни – 26 лв. 

Позиция 10 – Плодове – пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти – 400 

лв. 

Позиция 11 – Яйца и яйчни продукти – 23 лв. 

Позиция 12 – Подправки – пресни и изсушени – 13 лв. 

Позиция 13 – Месни и месно-растителни консерви – 8 лв. 

Позиция 14 – Захар, захарни и шоколадови изделия, мед – 28 лв. 
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        22. Гаранцията се внася по сметката на ЦДГ „Чучулига” в ТБ „Инвестбанк” АД, 

клон Русе, BIC: IORTBGSF; IBAN: BG 13 IORT 7379 3300 0347 00, основание за 

плащането: Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции (групи) за 

ЦДГ „Чучулига” – Русе. 

        23. Участник, който не е представил гаранция за участие, се отстранява от участие 

в процедурата. 

 

        24. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата в 

следните случаи: 

        24.1. В случай, че участникът обжалва решението на Възложителя за определяне 

на изпълнител – до решаване на спора (чл. 61, ал. 1 от ЗОП);         

        24.2. В случай, че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за 

получаване на офертите  (чл. 61, ал. 2, т. 1 от ЗОП); 

        24.3. В случай, че определеният за изпълнител участник не сключи договор за 

обществена поръчка (чл. 61, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

 

        25. Гаранциите за участие се освобождават на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 3 от 

ЗОП, както следва: 

        - на отстранените участници – в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока 

за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; 

        - на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора 

за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 (пет) 

работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за 

определяне на изпълнител; 

        - при прекратяване на процедурата – в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане 

на срока за обжалване на решението на Възложителя за прекратяване. 

        26. Гаранциите за участие се освобождават без Възложителят да дължи лихва за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

        РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

        27. Отваряне на офертите: 

        27.1. Подадените оферти се отварят от Възложителя в деня, часа и на мястото, 

посочени в обявлението, по реда на тяхното постъпване. 

        27.2. Участниците в процедурата или техни упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно представители могат да присъстват при отварянето на офертите, както и 

при отварянето на ценовите оферти. 

        27.3. При отварянето на офертите комисията проверява съответствието на 

офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и документите, изброени в 

настоящите указания за участие. 

        27.4. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след 

което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по 

един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите 
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участници. Комисията отстранява от участие кандидатите, чиито оферти не отговарят 

на изискванията по чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

        27.5. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват 

всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 

участници. 

        27.6. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. 

След което публичната част от заседанието на комисията приключва, а кандидатите се 

уведомяват с изпращането на протокола с констатациите относно наличието и 

редовността на представените документи в плик № 1. Протоколът се публикува и в 

Профила на купувача, едновременно с изпращането му до участниците. 

        27.7. При нужда, с протокола по т. 27.6. се дава допълнителен срок не по-дълъг от 

5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването му, за изпращане на 

допълнителни документи от участниците, посочени в протокола. След изтичане на 

дадения срок, комисията отстранява от участие кандидатите, които: 

        - не са представили изискуемите съгласно чл. 56 от ЗОП и настоящите указания 

документи, както и допълнително поисканите такива; 

        - когато са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

        27.8. В предварително обявен в Профила на купувача ден и час комисията 

разглежда документите в плик № 2 само на онези участници, които отговарят на 

изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията отстранява от участие 

онези кандидати, чиито оферти не отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

        28. Ценовите оферти се отварят в присъствието на представителите на 

участниците. Комисията обявява предложените цени, като кани по един представител 

на участниците да подпише ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти на 

участниците (плик № 3), оценяването и класирането на офертите се отразява в 

протокол, който се подписва от членовете на комисията. 

        29. Определянето на изпълнител и сключването на договора се извършва по реда 

на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.  

 

        УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

        30. В срок до 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията по 

разглеждане и оценка на офертите и предаване на протокола, Възложителят обявява с 

мотивирано решение участника, избран за изпълнител на обществената поръчка. 

        В решението Възложителят посочва и отстранените участници, както и мотивите 

за отстраняването им.  

        31. Възложителят изпраща решението по т. 30 на участниците в 3 (три) дневен 

срок от издаването му. Едновременно с изпращането, решението се публикува в 

Профила на купувача, заедно с протокола от работата на комисията. 

        32. До изтичане валидността на офертата адресът, телефоните и електронният 

адрес, посочени в офертата на участника, се считат валидни. В случай, че адресът или 

електронният адрес е променен и Възложителят не е уведомен за това, 

кореспонденцията се смята за редовно връчена. 
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        ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

        33. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора за обществена поръчка (парична или банкова). Размерът на гаранцията е 5 % 

от стойността на поръчката без вкл. ДДС. Паричната гаранция се внася по сметката на 

ЦДГ „Чучулига” – Русе в ТБ „Инвестбанк” АД – клон Русе, BIC: IORTBGSF; IBAN: BG 

13 IORT 7379 3300 0347 00.   

        34. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото 

изпълнение. 

 

        СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

        35. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществена поръчка с 

участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

        36. Договорът включва задължително всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

        37. Възложителят сключва договора в 1 (едно) месечен срок от влизане в сила на 

решението за определяне на изпълнител, ако същото не е обжалвано или ако е 

обжалвано, но не е поискано налагането на временна мярка. 

        38. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба в 10-

дневен срок от уведомяването на участниците и е направено искане за налагане на 

временна мярка, Възложителят сключва договор в 1 (едно) месечен срок от влизане в 

сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. 

        39. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документи (удостоверения) от съответните компетентни органи, 

удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

        40. Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 

ЗОП се представят и за подизпълнителите, посочени в офертата, както и оригинал на 

подписан договор за подизпълнение по реда на чл. 45а от ЗОП. Съгласно чл. 45б, ал. 3 

от ЗОП Възложителят извършва окончателно плащане по договор за обществена 

поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 

изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, 

извършени от тях и приети от Възложителя.             

 

        41. По неуредените с настоящата документация въпроси се прилагат нормите на 

ЗОП. 

 

        Публичен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на 

Профила на купувача на интернет адрес: www.chuchuligi-bg.com    

        До 07.07.2015 г. всеки желаещ може да изиска от Възложителя да му изпрати 

документацията, срещу представен документ за внесена сума в размер на 36.00 лв. 

с ДДС по сметката на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД – клон Русе, BIC: 

IORTBGSF, IBAN: BG 96 IORT 7379 8400 0800 00, вид плащане 447000. 

 

http://www.chuchuligi-bg.com/

