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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: [  4/06.01.2020] 

  

 Възложител: [Община Макреш] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [1049] 

Адрес: [с. Макреш, област Видин, ул. „Георги Бенковски № 88] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Тихомир Георгиев Иванов] 

Телефон: [094 600356] 

E-mail: [makresh@b-trust.com] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[х] Друг адрес: ( …………) 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: [“Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по 

обособени позиции за нуждите на Община Макреш 

и за детските заведения] 

 

Кратко описание: Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати за нуждите 

на детските заведения на територията на община Макреш, Домашен социален патронаж  и 

Социална трапезария за 2020 година”  като количествата и видове хранителни продукти и 

почистващи препарати са посочени в документацията  

 
Място на извършване: [Община Макреш] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 68000 ] 

  

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

 

 

 



2 
 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

  

Наименование: Обособена позиция №1:  [Хранителни продукти] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [  67300 ] 

 

Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

 

Наименование: Обособена позиция №2:  [Почистващи препарати] 
 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [700] 

Забележка: Използвайте 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: ОБЩО ЗА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ 

1.Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който е:   

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл.108а,чл.159а-чл.159г,чл.192а,чл.194-217,чл.2919-252,чл.253-260,чл.301-307, 

чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;  

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т.1, в друга държава членка или трета страна.  

1.3. има задължения за данъци и задължения за осигурителни вноски по смисъла на чл.126, ал.2, 

т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите  по тях, към държавата  или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

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

1.5. е установено, че е: 

  а) е представил документи 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, че при 

изпълнение  на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл. 128, чл. 245 и чл.301-305 от 

Кодекса на труда 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, който не може да бъде отстранен. 

2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или 

участник, който: 

2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 

от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице – се намира в подобно положение,произтичащо от сходна процедура, съгасно 

законодателството на държавата, в която е установен;  

2.2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен;  

2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установенос акт на компетентен орган; 

2.4 доказано е, че е виновен за изпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за 

концесия, за строителство или за услуга,довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите,когато неизпълнението 

засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;  

2.5. опитал е да: 
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а/ повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б/ получи информация,която може да му даде неоснователно предимство в процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

          3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, посочените в т. 4 и 5 изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Изисквания за  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност – и за двете обособени позиции:  

Участникът трябва да има регистрация на обект за производство на храни от Агенцията по 

безопасност на храните. МПС за превоз на хранителните продукти да бъдат регистрирани в 

Агенцията по безопасност на храните. 

  

Икономическо и финансово състояние: [Изисквания за икономическо и финансово 

състояние – и за двете обособени позиции: няма 

         

 
Технически и професионални способности: [Изисквания за технически и професионални 

способности – и за двете обособени позиции: 

 Технически и професионални способности: [Доставяните продукти  трябва да 

отговарят на задължителните изисквания и приложимата нормативна уредба в областта на 

производството,търговията и доставката на храни предназначени за хранене на деца, посочени в 

техтическата спесификация. 

През последните 3 (три) години до датата на подаване на предложението, участникът да е 

изпълнил договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща 

стойност не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка. Договорите трябва да са 

изпълнени преди датата на подаване на офертата от кандидата. За "договори за доставка с 

предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за „доставка” на 

хранителни доставки за деца:  

Доказва се със: Списък на основните договори за доставка, изпълнени от участника през 

последните 3 (три) години до датата на подаване на предложението (в зависимост от датата, на 

която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, датите и 

получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет, подобен на предмета 

на настоящата поръчка;Представят се удостоверения от ползвателите на услугата като 

доказателство за добро изпълнение. За договорите, посочени от участника като договори с 

предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка/обособена позиция задължително се 

представят и Удостоверения от ползвателите на услугата за добро изпълнение на договорите, 

посочени в списъка. В удостоверенията задължително трябва да са удостоверяват: датата и 

мястото на изпълнение, наименование и стойност на договора, както и дали предметът на 

договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания – представя се 

заверено от участника копие. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания 

трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението. Нотариално заверено 

пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато 

участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за 

съдебна регистрация); 

Участникът следва да разполага със собствени или наети моторни превозни средства, 

регистрирани в БАБХ за превоз на храни.  Да представи доказателства за наличието на 3 човека 

специалисти за изпълнението на поръчката.   Участникът трябва да има регистрация на обект за 

производство на храни от Агенцията по безопасност на храните.  

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да 

посочи лицето/-та- подизпълнител/-и, както и делът от поръчката, който ще им бъде възложен. В 

този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителя/-те 

задължения. Подизпълнителя/-те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията 
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за  отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 

отговаря на условията, посочени в настоящата документация. Участникът попълва Декларация за 

участието на подизпълнители; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 

процедурата като такъв; Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно; 

Декларация от членовете на обединението. Всички документи в офертите на участниците, които 

не са на български език, се представят и в превод. 

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. 

Ако участник не представи някой от посочените за участие документи ще бъде отстранен от 

участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

За доказване на това изискване се представя:  Удостоверения  от Агенцията по безопасност 

на храните и за регистрация на  МПС за превоз на хранителни продукти да бъдат регистрирани в 

Агенцията по безопасност на храните. 

 

 

 
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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

 Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [ценови критерии]                   Тежест: [ 40  ] 

Име: [ техническо предложение]     Тежест: [ 50  ] 

Име: [Срок за реакция в случай на рекламация]     Тежест: [ 10  ] 

  

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (24/01/2020) [//]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (24/04/2020) [ / / ]                      Час: (15:00) [] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (27/01/2020) [//]                     час (09:30)  
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Място на отваряне на офертите: [с. Макреш, област Видин, ул. „Георги Бенковски“ № 88, 

заседателна зала Общинска администрация] 

  

 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:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 

2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020 за срок до 31.12.2020 година и 

за детските заведения] 

 

 Друга информация (когато е приложимо): документяцията за участие с образците на 

документи е на разположение на кандидатите в профхила на купувача на сайта на общината  

 https://makreshbg.com/category/] 
При отваряне на  документацията могат да присъстват представители на участниците, когато не 

са представляващи следва да имат нотариално заверено пълномощно от представляващия 

участника. 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 

приложимо); 

2.Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес; 

3.Наименование на поръчката. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: с. 

Макреш, област Видин, ул. „Георги Бенковски“ 88 – ОБЩИНА МАКРЕШ] 

ОФЕРТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ САМО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Отварянето  на офертите ще се извърши в заседателната зала на Общинска администрация 

Макреш..  

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват 

кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масова информация 

При отваряне на  документацията могат да присъстват представители на участниците, когато не 

са представляващи следва да имат нотариално заверено пълномощно от представляващия 

участника. 

 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (06/01/2020) [//] 

 

 Възложител   
Трите имена: (Подпис и печат) [МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ]  

Длъжност: [КМЕТ на ОБЩИНА] 

Налице са положени подпис и печат,  като  същите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП 

във врз. с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

 

https://makreshbg.com/category/

