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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: 72/17.02.2020 г. 

  

 
Възложител: ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 5571 

Адрес: гр. Сливен, жк. «Българка» 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Галина Николова 

Телефон: 044 667148 

E-mail: galia_nikolova@abv.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете 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 за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик 

Папазян“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена 

позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки 

разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и 

замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 

„Бакалия” 

  

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за 

нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ разпределени в 5 обособени позиции, както следва: Обособена 

позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена 

позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; 

Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и 

Обособена позиция № 5 „Бакалия”. Видовете, разфасовките и предвидени приблизителни (прогнозни) 

количества на хранителните продуктите, по обособени позиции,  се съдържат в  Технически 

спецификации – Приложение № 1 към обявата за обществената поръчка. Количествата на посочените 

видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 

едногодишен период. 

 

Срок на изпълнение: 12 месеца или до изчерпване на прогнозната стойност, за съответната 

обособена позиция, което от двете настъпи по-рано. 
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Място на извършване: ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 69 996,14 лева, без ДДС, включително 

  

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

 

Номер на обособената позиция:    1 

  

Наименование: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 4 623,40 лева без ДДС, включително 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:    2 

  

Наименование: Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 22 747,00 лева без ДДС, включително 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:    3 

  

Наименование: Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо 

и месни продукти” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 10 787,90 лева без ДДС, включително 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:    4 

  

Наименование: Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, 

консерви” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 21 408,75 лева без ДДС, включително 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:    5 

  

Наименование: Обособена позиция № 5 „Бакалия” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 10 429,09 лева без ДДС, включително 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Забележка: Настоящата поръчка е разделена на 5 обособени позиции. Участниците могат да 

подават оферта за една, повече, или за всички обособени позиции.   

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
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в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие по обществената поръчка 

участник, когато: 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;2.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна;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 кандидата или участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.4. е налице неравнопоставеност в случаите 

по чл. 44, ал. 5;5. е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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;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;7. е 

налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за 

лицата, които представляват участника. Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. 

Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум в което участва дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

Не се допуска участие в настоящата обществена поръчка на участници и лица, за които са налице 

обстоятелствата на чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 1. Всеки участник следва да има 

регистрация за търговия с храни, от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 

местонахождението му/им, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, обхващаща 

хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът участва, а за 

чуждестранно лице – аналогична регистрация, респективно вписване в аналогичен професионален 

регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.   

При подаване на офертата Участникът представя декларация – Образец № 1, в която вписва, че има 

регистрация за търговия с храни, от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 

местонахождението му/им, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, обхващаща 

хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът участва. Чуждестранно 

лице представя декларация свободен текст, че има аналогична регистрация, респективно вписване в 

аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е 

установен участника.   

Преди подписване на договор Участникът определен за изпълнител представя заверено копие на 

документ доказващ регистрация за търговия с храни, от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението му/им, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, обхващаща 

хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът участва, а за 

чуждестранно лице – копие на документ доказващ аналогична регистрация, респективно вписване в 

аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
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установен участника.   

 

  

Икономическо и финансово състояние: не 

  

Технически и професионални способности: 1. Всеки Участник трябва да има опит в изпълнението на 

доставки, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция на настоящата обществена 

поръчка, за която подава оферта, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата.  

Под „сходни“ доставки с  предмета на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчка 

се разбира: доставки на хранителни продукти, включени в съответната позиция, за която участникът е 

подал оферта за участие. 

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи декларация  - Образец № 

1, в която вписва Списък на доставките, които са идентични 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; 

Преди сключване на договора Участникът определен за изпълнител представя доказателство/а  за 

извършената/ите доставки/и. 

2. Всеки Участник трябва да разполага минимум с 2 броя МПС за изпълнение на поръчката, които да са 

регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ, отговарящи на 

изискванията за транспортиране на продуктите за съответната обособена позиция.  

При подаване на офертата Участникът представя декларация – Образец № 1, в която се вписват МПС-

тата, за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във 

връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ, отговарящи на изискванията за транспортиране на продуктите за 

съответната обособена позиция. 

Преди подписване на договора Участникът определен за изпълнител представя Декларация за 

техническото оборудване, които Участникът ще използва за изпълнение на поръчката, включваща – 

информация относно брой, марка, модел, регистрационен номер и година на производство на 

транспортните средства; вид и номер на документите за регистрация на посочените транспортни 

средства, издадени от компетентен държавен орган, правно основание за ползване на посочените 

транспортни средства за целия период на изпълнение на поръчката. 

Забележки: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически и 

професионални способности се прилага за обединението като цяло. Когато участникът е посочил, че ще 

използва подизпълнители представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за технически и професионални способности 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване по настоящата обществена поръчка (чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 7 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4, във 

връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ). За доказване на горните 

обстоятелства третите лица попълват Декларация - Образец № 1. Когато участникът се позовава на 

капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 

представи документ за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 

изискванията за технически и професионални способности, на които участникът се е позовал и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване по настоящата обществена поръчка (чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 7 от 

ЗОП). За доказване на горните обстоятелства третите лица попълват Декларация - Образец № 1. 

  

 

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 

 



5 

 

Критерий за възлагане: 

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

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: Показател: „Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните 

продукти при рекламация от Възложителя“  -  К1     Тежест:  10 

Изчислява се по формулата: 

К1 = (Кмin/Кi) х 10 
където: 

Кмin – предложен минимален срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на 

доставяните продукти при рекламация от Възложителя, от някой от участниците; 

Кi срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при 

рекламация от Възложителя, предложен от съответния участник  

Забележки: Показателят се отнася за всички обособени позиции 

Срокът за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при 
рекламация от Възложителя следва да бъде не по-малко от 1 час и не повече от 4 часа.  

Име: Показател: „Срок за реакция при скрити дефекти на доставяните продукти при рекламация от 

Възложителя“  -  К2     Тежест:  10 

Изчислява се по формулата: 

К2 = (Кмin/Кi) х 10 
където: 

Кмin – предложен минимален срок за реакция при скрити дефекти на доставяните продукти при 

рекламация от Възложителя, от някой от участниците; 

Кi срок за реакция при скрити дефекти на доставяните продукти при рекламация от Възложителя, 

предложен от съответния участник  

Забележки: Показателят се отнася за всички обособени позиции 

Срокът за реакция при скрити дефекти на доставяните продукти при рекламация от Възложителя следва да 
бъде не по-малко от 1 час и не повече от 4 часа.  

 

Име: Показател: „Цена“  - Ц     Тежест: 80 

Определя се по следните математически формули, за всяка обособена позиция, както следва: 

Обособена позиция № 1: 
К = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,80, където 

i=1÷ 6 

ЕЦi – единична цена за определен вид хранителен продукт, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид хранителен продукт, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 

i – номер на вид хранителен продукт, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 6 

Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид хранителен продукт, изразена с 

проценти  

 

№ по 

ред 

Вид хранителен продукт 
Мярка Разфасовка 

Pi относит. 

тежест в  

100% 

1 Хляб "Добруджа " - 0,650 кг. – нарязан  УС бР. 0.650 кг. 49 

2 Хляб "Пълнозърнест" - 0,700 кг. - нарязан бр. 0.700 кг. 27 
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3 Юфка - домашна  кг. 0,200 кг. 4 

4 Рогче - 0,100 кг. бр. 0.100 кг. 9 

5 Кори за баница  -0,500 кг. кг. 0.500 кг. 4 

6 Козунак бр. 0.400 кг. 7 

 

Обособена позиция № 2: 
К = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,80, където 

i=1÷ 8 

ЕЦi – единична цена за определен вид хранителен продукт, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид хранителен продукт, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 

i – номер на вид хранителен продукт, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 8 

Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид хранителен продукт, изразена с 

проценти  

 

№ по 

ред 

Вид хранителен продукт 
Мярка Разфасовка 

Pi относит. 

тежест в  

100% 

1 Прясно мляко УХТ 3,6% л. 1.000 л. 12 

2 Кисело мляко - 2%, кофичка по БДС кг. 0.400 кг. 12 

3 Кисело мляко краве - 3,6%, кофичка по БДС кг. 0.400 кг. 20 

4 Сирене по БДС кг. 1.000 кг. 20 

5 Кашкавал по БДС кг. 1.000 кг. 9 

6 Масло - краве кг. 1.000 кг. 25 

7 Сухо мляко - пакет кг. 1.000 кг. 1 

8 Кашкавалена извара кг. 1.000 кг. 1 

 

Обособена позиция № 3: 
К = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,80, където 

i=1÷ 6 

ЕЦi – единична цена за определен вид хранителен продукт, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид хранителен продукт, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 

i – номер на вид хранителен продукт, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 6 

Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид хранителен продукт, изразена с 

проценти  

 

№ по 

ред 

Вид хранителен продукт 
Мярка Разфасовка 

Pi относит. 

тежест в  

100% 

1 Пиле - замразено, к-во "Екстра" кг. 1.000 кг. 24 
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2 Филе от Хек кг. 1.000 кг. 11 

3 Свинска плешка без кост кг. 1.000 кг. 29 

4 Кайма стара планина кг. 1.000 кг. 28 

5 Свинска шунка кг. 1.000 кг. 4 

6 Шпеков салам стара планина кг. 1.000 кг. 4 

 

Обособена позиция № 4: 
К = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,80, където 

i=1÷ 42 

ЕЦi – единична цена за определен вид хранителен продукт, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид хранителен продукт, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 

i – номер на вид хранителен продукт, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 42 

Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид хранителен продукт, изразена с 

проценти  

 

№ по 

ред 

Вид хранителен продукт 
Мярка Разфасовка 

Pi относит. 

тежест в  

100% 

1 Зелена салата, Марули бр. 1 бр. 0,5 

2 Репички вр. 1 бр. 0,5 

3 Картофи кг. 1.000 кг. 5,5 

4 Тиквички за пържене кг. 1.000 кг. 1,5 

5 Зеле - прясно кг. 1.000 кг. 1,5 

6 Домати кг. 1.000 кг. 3,5 

7 Краставици кг. 1.000 кг. 8 

8 Зелен пипер - пресен кг. 1.000 кг. 1 

9 Зелен лук вр. 1 бр. 0,3 

10 Моркови кг. 1.000 кг. 2 

11 Магданоз вр. 1 бр. 1,5 

12 Карфиол кг. 1.000 кг. 0,2 

13 Лук - сух кг. 1.000 кг. 2,5 

14 Ряпа кг. 1.000 кг. 0,3 

15 Тикви за печене кг. 1.000 кг. 0,1 

16 Червено цвекло кг. 1.000 кг. 0,1 
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17 Череши кг. 1.000 кг. 1,5 

18 Ягоди кг. 1.000 кг. 3 

19 Кайсии кг. 1.000 кг. 1 

20 Праскови кг. 1.000 кг. 1,5 

21 Дини кг. 1.000 кг. 1 

22 Пъпеши кг. 1.000 кг. 1,5 

23 Грозде кг. 1.000 кг. 3 

24 Сини сливи кг. 1.000 кг. 0,5 

25 Круши кг. 1.000 кг. 5,5 

26 Ябълки кг. 1.000 кг. 6 

27 Спанак - замразен внос кг. 1.000 кг. 1 

28 Зелен грах замразен кг. 1.000 кг. 3 

29 Банани кг. 1.000 кг. 12 

30 Портокали кг. 1.000 кг. 6,5 

31 Мандарини кг. 1.000 кг. 1,5 

32 Лимони кг. 1.000 кг. 1,5 

33 Киви кг. 1.000 кг. 4,5 

34 Домати консерва бр. 680 гр. 5,5 

35 Зелен боб консерва бр. 680 гр. 0,8 

36 Зеле - кисело буркан бр. 1.700 кг. 1 

37 Капия печена, белена бр. 680 гр. 1,5 

38 Царска трушия бр. 1,700 кг. 0,7 

39 Лютеница БС бр. 300 гр. 3 

40 Мармалад - шипки бр. 360 гр. 0,5 

41 

Конфитюр - ягоди, малини, къпини, боровинки 

над 60% плод 

бр. 360 гр. 

2 

42 Компот - кайсии, праскови бр. 680 гр. 1,5 

 

Обособена позиция № 5: 
К = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,80, където 

i=1÷ 42 
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ЕЦi – единична цена за определен вид хранителен продукт, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид хранителен продукт, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 

i – номер на вид хранителен продукт, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 42 

Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид хранителен продукт, изразена с 

проценти  

 

№ по 

ред 

Вид хранителен продукт 
Мярка Разфасовка 

Pi относит. 

тежест в  

100% 

1 Брашно тип 500 бр. 1.000 кг. 2,5 

2 Олио БС бр. 1.000 л. 6 

3 Захар кристална - пакетирана бр. 1.000 кг. 5 

4 Спагети бр. 0.400 кг. 0,8 

5 Пудра захар кг. 0.500 кг. 0,2 

6 Ориз - качество "Екстра" - пакетиран бр. 1.000 кг. 5 

7 Боб - сух бр. 1.000 кг. 4,5 

8 Леща бр. 1.000 кг. 1,5 

9 Грис - пакетиран бр. 1.000 кг. 0,8 

10 Грухана пшеница кг. 0.500 кг. 0,8 

11 Макаронени изделия  - макарони кг. 0,400 кг. 3,5 

12 Макаронени изделия  - кус-кус кг. 0.400 кг. 2 

13 Нишесте - десертно кг. 0.070 кг. 0,8 

14 Картофено пюре кг. 0.125 кг. 1 

15 Оцет бр. 0.700 л. 0,2 

16 Яйца-размер L бр. 1 бр. 19 

17 Бисквити - обикновени - големи кг. 0.330 кг. 5,5 

18 Халва-тахан кг. 0.250 кг. 1,5 

19 Мая за хляб кг. 0.042 кг. 0,1 

20 Бутер тесто - многолистно кг. 0.900 кг. 1 

21 Натурален сок-кутия"Касис","Кайсия" - 100% бр. 1.000 л. 24 

22 Целина бр. 0.010 кг. 0,3 

23 Лимонов сок бр. 0.250 л. 0,1 
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24 Канела бр. 0.010 кг. 1 

25 Сол - ситна кг. 1.000 кг. 0,3 

26 Сода  - бикарабонат бр. 0.080 кг. 0,1 

27 Какао на прах кг. 0.050 кг. 0,4 

28 Фиде кг. 0.440 кг. 0,2 

29 Чай билков - пакет бр. 1 бр. 1 

30 Мед - буркан кг. 0.900 кг. 3,5 

31 Лимонена киселина бр. 0.010 кг. 0,05 

32 Ванилия бр. 0.002 кг. 0,1 

33 Бакпулвер бр. 0.010 кг. 0,1 

34 Чубрица бр. 0.010 кг. 0,2 

35 Джоджен бр. 0.010 кг. 0,1 

36 Сух чесън - подправка бр. 0.010 кг. 0,4 

37 Дафинов лист бр. 0.010 кг. 0,05 

38 Червен пипер млян кг. 0.100 кг. 0,8 

39 Копър бр. 0.010 кг. 0,1 

40 Мюсли  крънч 20% плод кг. 1.000 кг. 2 

41 Овесени ядки кг. 1.000 кг. 3 

42 Локум кг. 1.000 кг. 0,5 

 

Оценките по отделните видове хранителни продукти се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се определя по следната формула: 

Ко = К1 + K2 + Ц 

Максималният брой точки, който може да получи един участник   е 100. 

 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка Ко, за 

съответната обособена позиция, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока 

комплексна оценка Ко на офертата, за съответната обособена позиция. В случай че комплексните оценки 

на две или повече оферти, за съответната обособена позиция, са равни се прилага чл. 58 от ППЗОП.  

Участникът, класиран от Комисията на първо място, за съответната обособена позиция, се определя за 

изпълнител на обособената позиция на обществената поръчка. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 27.02.2020  г.                      Час: (чч:мм) 16:30 часа 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 31.03.2020  г.                       Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.03.2020 г.  09:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени в кабинет на Директор, в сградата 

на ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен, кв. „Българка“. 

  

 

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 [х] Не         

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

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): Необходимите средства за финансирането на обществената 

поръчки са от бюджета на ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен. 

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет 

страницата на адрес: http://dgpapazqn.eu/main_bg/6098_profil_na_kupuvacha.html 

Офертата се представя подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи: 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;  

2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Образец № 1  

3.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена 

поръчка;  

4.Техническо предложение – Образец № 2; 

 5.Ценово предложение – Образец № 3;  

6. При участници обединение, копие от договора за създаване на обединението.  

Забележка: Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Образец № 1 се представя и от представляващите 

подизпълнителите и третите лица. При сключване на договора представляващият/те участника определен 

за изпълнител, подизпълнителите (когато е приложимо) и третите лица (когато е приложимо) представя/т 

документи доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП и декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗОП.  

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 и по възможност – факс и 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: ДГ „Вержин и 

Хаик папазян“,  кабинет на Директор, гр. Сливен, кв. „Българка“ от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 

16:30 часа. 

Плащанията по договора за съответната обособена позиция се извършват, както следва: 

1. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, в лева по банков път, до 30  (тридесет)  

календарни дни от представянето на: 

1.1. фактурата за доставки на продуктите, за които се дължи плащане; 

1.2. документ, удостоверяващ приемането на стоката - складови разписки за доставка, или друг 

съотносим документ, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, 

количеството, партидните номера на доставените през съответния месец продукти, тяхната единична и 

обща цена; 
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1.3. сертификат за произход; свидетелство за качество; свидетелство за срок на годност за всички 

продукти съобразно вида им. 

Изпълнителят представя фактурата и другите горепосочени документи до пето число на следващия месец 

за извършените доставки през предходния месец. 

2. Заплащането се извършва от бюджета на ДГ „Варжин и Хаик Папазян“. 

3. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от 

Изпълнителя. 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 17.02.2020 г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Галина Василева Николова 

/п. п./* *Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 
Длъжност: Директор 

 


