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I. II. IV.  

BG-Враца: Покупка 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Доставки 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Наименование, адреси и място/места за контакт 
Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, За: Полина Кръстева - гл. юрисконсулт "ОП и К" 
и Елка Стойчовска - мл. експерт, Р България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 665141, E-
mail: obshtinavr@b-trust.org, Факс: 092 623061 
Общ адрес на възлагащия орган: www.vratza.bg. 

I.1)

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На 
горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и 
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията 
за участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности 
Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя 
Обществени услуги 
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи 
НЕ 

Описание II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 
"Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и 
социални заведения на територията на община Враца" 

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или 
място на предоставяне на услугите 
Доставки 
Покупка   
Основно място на изпълнение: съответните училищни и диетични столове, детски и социални 
заведения на територията на община Враца 
Код NUTS: BG313 

II.1.2)

Настоящото обявление обхваща 
Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/покупките 
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и 
социални заведения на територията на община Враца, по следните обособени позиции: 

ІІ.1.5)
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РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Позиция № 1: "Месо, месни продукти, риба и яйца"; Позиция № 2: "Мляко и млечни 
продукти"; Позиция № 3: "Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия"; Позиция № 4: 
"Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци"; Позиция № 5: "Пакетирани 
храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки" 
Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000, 15800000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  
Различни хранителни продукти  

ІІ.1.6)

Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
НЕ 

ІІ.1.7)

Разделяне на обособени позиции 
ДА 

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени: 
За една или повече обособени позиции 
Ще бъдат приемани варианти 
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчката II.2)
Съвкупно количество или обем 
съгласно посочените в Техническите спецификации в документацията приблизителни 
(прогнозни) количества на хранителните продукти 

ІІ.2.1)

Продължителност на поръчката или срок за изпълнението ІІ.3)
Продължителност в месеци 
36 

Условия във връзка с поръчката III.1)
Изискуеми депозити и гаранции 
1. Гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция в следния размер: за ПОЗИЦИЯ 
№ 1 – 7 000 лв. (седем хиляди лева); За ПОЗИЦИЯ № 2 – 4 000 лв. (четири хиляди лева); за 
ПОЗИЦИЯ № 3 – 6 000 лв. (шест хиляди лева); за ПОЗИЦИЯ № 4 – 8 000 лв. (осем хиляди 
лева); за ПОЗИЦИЯ № 5 – 2 000 лв. (две хиляди лева); При банкова гаранция за участие, 
същата следва да бъде със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция 
за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 1% от стойността 
на договора без ДДС, вносима преди подписването на договора, със срок на валидност - един 
месец след срока на договора. Паричната сума се внася по банковата сметка на Община 
Враца:IBAN на Община Враца: BG13UBBS80023300146537/ BIC: UBBSBGSF при ТБ"ОББ" -
клон Враца. 

ІІІ.1.1)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, 
които ги уреждат 
1. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганите цени да са в лева, с включен ДДС 
и всички дължими такси, франко мястото на изпълнение на поръчката. Предложените 
единични цени не трябва да надхвърлят цените, обявени в бюлетина на "САПИ" ЕООД, 

ІІІ.1.2)
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приложен в документацията за участие; 2. Начин на плащане - Разплащането се извършва 
ежемесечно, по банков път, от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен 
кредит, след представяне на оригинална фактура и подписани приемо-предавателни 
протоколи. Изпълнителят издава фактура (отделна за всеки обект - 7 броя) за извършените 
доставки на хранителни продукти, включени в предмета на обществената поръчка, веднъж 
месечно, в последния работен ден на съответния текущ месец. Доставната цена ще се 
актуализира, както следва: - за Позиции № 1, № 2, № 3 и № 5 – на всяко 30-то число от 
месеците: март, юни, септември и декември; - за Позиция № 4 – на всяко 15-то число от 
месеците: март, април, май, юни, юли, август, септември и декември. Процентното 
съотношение между предложената цена от определения участник за изпълнител на поръчката 
и осреднената цена на едро за отделните продукти, обявена в периодичния бюлетин на 
"САПИ" ЕООД за регион Враца, приложен към документацията се запазва постоянно при 
последващи промени в цените през времето на изпълнение на поръчката. 
Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката 
Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя, заверен с печата на “САПИ” ЕООД 
бюлетин за средно - месечните цени на хранителните продукти, предмет на обществената 
поръчка, като първият бюлетин се представя не по-късно от два дни преди датите, определени 
за актуализацията на цените, посочени в документацията. 

ІІІ.1.4)

Условия за участие ІІІ.2)
Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка 
с вписването в професионални или търговски регистри 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са 
изпълнени: 1.Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Копие от документа за регистрация, Удостоверение за актуално състояние – оригинал или 
нотариално заверено копие или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а 
когато участника е физическо лице - документ за самоличност– заверено копие или документ 
за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, 
представен в легализиран превод на български език.Ако участникът е обединение, тези 
документи се представят за всяко едно от юридическите лица, влизащи в него. Ако 
обезинението не е юридическо лице представя удосотверение за вписване в регистър 
БУЛСТАТ;3.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално 
заверено копие) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана 
от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител; 4. Административни сведения за участника; 
5.Документ за закупена документация - заверено копие; 6.Документ за внесена гаранция за 
участие (отделно за всяка позиция, за която се участва) - оригинал; 7.Декларации за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - оригинали; 8. Списък на 
подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното 
участие, ако се предвиждат такива; 9.Всички изброени документи, без тези по т. 5 и т.6 следва 
да представят и подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 10. Декларация за 
срока на валидност на офертата - оригинал; 11. Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката; 12. Подписан на всяка страница и подпечатан образец на договор; 13. Плик/ове с 
надпис "Предлагана цена за позиция №....", съдържащ ценовата оферта и приложенията, 
описани в образеца към документацията; 14. Други документи съгласно ЗОП, описани в 
обявлението и в документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в 
процедурата участник: 1.който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 
от ЗОП и описаните в документацията; 2.за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 
и ал.5 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на 
чл.57, ал. 2 от ЗОП; 5. чиято оферта не е в съответствие с изискванията, посочени в пълното 

ІІІ.2.1)
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описание и техническите спецификации в документацията за участие, в това число, когато не 
се участва за всички артикули от съответната/ите обособени позиция/и или е предложена 
цена, надхвърляща цената, обявена в бюлетина на "САПИ" ЕООД, приложен в 
документацията за участие; 
Икономически и финансови възможности 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са 
изпълнени: 1. Счетоводен годишен баланс за 2007, 2008 и 2009 г. - заверени копия; 2. Отчет за 
приходите и разходите на участника за предходните три години (2007, 2008 и 2009 г.) - 
заверени копия; 3. Информация за общия оборот и за оборота на доставките от подобен 
характер, за последните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.). 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. За последните три години (2007, 2008 и 2009 г.) 
участникът трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки (за конкретната 
обособена позиция) на стойност не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева за трите години 
общо; 2. Годишният финансов резултат на участника за 2007, 2008 и 2009 г. да бъде 
положителен. 

ІІІ.2.2)

Технически възможности 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са 
изпълнени: 1. Списък на основните договори за доставка на хранителни продукти, изпълнени 
през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от 
препоръки за добро изпълнение; 2. Списък на техническите лица, отговарящи за изпълнение 
на поръчката, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството; 3. Удостоверение 
за регистрация на обекта /обектите/ за производство или търговия на храни, съгласно чл. 12 от 
Закона за храните, с които участника разполага за изпълнение на поръчката - заверени от 
участника копия; 4. Декларация, че в организацията на участника има внедрена система за 
управление на безопасността на храните или анализ на опасностите и критични контролни 
точки /НАССР/ или еквивалентна система, приложима в ЕС - оригинал; 5. Списък-декларация 
с всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на действие 
на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и 
общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни 
разрешителни за превоза съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ. В случай, че 
транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е 
удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на поръчката; 6. Описание - 
декларация на мрежата от складови бази и производствени халета (обектите за производство 
или търговия с хранителни продукти), с които разполага участника за изпълнение на 
обществената поръчка. В случай, че обектите не са собствени, се прилага копие от договор за 
наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на действие на 
договора. 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците да имат изпълнени минимум 3 (три) 
договора за последните три години с предмет - доставка на хранителни продукти по 
обособена позиция, за която се участва - доказва се с минимум 3 (три) броя препоръки за 
добро изпълнение, в които задължително да са описани стойността на договора, конкретните 
хранителни продукти и възложителя. 2. Обектите за производство или търговия на храни да 
са регистрирани съгласно чл. 12 от ЗХ и да имат разработена и внедрена НАССР система за 
управление на безопасността на храните или еквивалентна; 3. Участниците да разполагат 
минимум с 2 (два) хладилни автомобила - за Позиции № 1, 2 и 3 и минимум 3 (три) броя 
транспортни средства за превоз на хранителни продукти от неживотински произход - за 
Позиции № 4 и 5: 3.1.Хладилните автомобили трябва да имат издадено „Удостоверение за 
регистрация на транспортното средство” от ДВСК (за превоз на всички хранителни продукти 
от животински произход); 3.2. Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни 
продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и т.н) да са 
придружени с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ. 
4.Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение с хладилна техника или 
хладилно помещение, поддържащо постоянна температура, необходима за съхранение на 
продуктите - за Позиции № 1, 2 и 3; 

ІІІ.2.3)

Специфични условия за поръчки за услуги ІІІ.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

Вид процедура ІV.1)
Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за възлагане ІV.2)
Критерии за възлагане 
Най-ниска цена 

ІV.2.1)

Административна информация IV.3)
Предишна/и публикация/и относно същата поръчка 
ДА 

ІV.3.2)

Предварително обявление за ОП 
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 33 - 047315 от 17.02.2010 г.  
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на 
ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог) 

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 
09/04/2010 00:00 Час: 17:00 
Платими документи 
ДА 
Цена: 20 BGN 
Условия и начин на плащане 
Документацията за участие се закупува всеки делничен ден от "Център за административно 
обслужване" при Община Враца от 8,30 до 17,00ч. Стойността на документацията се внася в 
касата на "Център за административно обслужване" при Община Враца или се превежда по 
сметка на Община Враца: IBAN: BG48UBBS80028413872805, BIC: UBBSBGSF , Вид 
плащане: 448090 - при "ОББ" АД - клон Враца 
Срок за получаване на оферти или на искания за участие 
19/04/2010 00:00 Час: 17:00 

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие 
Български 

IV.3.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата IV.3.7)
Продължителност в дни 
120 
Условия за отваряне на офертите IV.3.8)
Дата: 20/04/2010 00:00 Час: 17:00 
Място 
Заседателната зала на Община Враца 
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите 
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да 
присъстват при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП, както и при отваряне на 
ценовите оферти. Представителите на участниците следва да представят изрични, нотариално 
заверени пълномощни. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти 
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Враца – www.vratza.bg най - късно в 
деня, предхождащ обявената дата. 

Tова е периодично повтаряща се поръчка 
три месеца преди изтичане на срока на договора или след прекратяване на договора, сключен 
в резултат на настоящата процедура 

VI.1)

Допълнителна информация 
Процедурата е открита с Решение № 312/01.03.2010 г. на Кмета на Община Враца. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 
процедурата в електронната страница на Община Враца - www.vratza.bg - секция 
"Обществени поръчки" и съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП е 
намален. 

VI.3)

Процедури по обжалване VI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, 
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Подаване на жалби 
Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка до сключването на договора или на рамковото споразумение подлежи на 
обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренция. 
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за 
съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от 
датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. 

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление 
05.03.2010 г.  

VI.5)

Обособена позиция №: 1 / Заглавие: „Месо, месни продукти, риба и яйца” 
Кратко описание 
Периодична доставка след предварителна заявка на „Месо, месни продукти, риба и яйца”, 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

1)

Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  

2)

Количество или обем 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

3)

Прогнозна стойност без ДДС 
949687 BGN 

4)

Page 6 of 8Съдържание на документ

05.03.2010http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=393213&newver=2&PHPSESSID=cbb...



 

 

 

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване 

4)

Продължителност в месеци: 36 

Обособена позиция №: 2 / Заглавие: „Мляко и млечни продукти” 
Кратко описание 
Периодична доставка след предварителна заявка на „Мляко и млечни продукти”, съгласно 
приложени към документацията технически спецификации 

1)

Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  

2)

Количество или обем 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

3)

Прогнозна стойност без ДДС 
599148 BGN 
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване 

4)

Продължителност в месеци: 36 

Обособена позиция №: 3 / Заглавие: „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия” 
Кратко описание 
Периодична доставка след предварителна заявка на „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 
изделия”, съгласно приложени към документацията технически спецификации 

1)

Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  

2)

Количество или обем 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

3)

Прогнозна стойност без ДДС 
845426 BGN 
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване 

4)

Продължителност в месеци: 36 

Обособена позиция №: 4 / Заглавие: „Пресни, преработени и консервирани плодове и 
зеленчуци” 
Кратко описание 
Периодична доставка след предварителна заявка на „Пресни, преработени и консервирани 
плодове и зеленчуци”, съгласно приложени към документацията технически спецификации 

1)

Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  

2)

Количество или обем 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

3)
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Прогнозна стойност без ДДС 
965476 BGN 
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване 

4)

Продължителност в месеци: 36 

Обособена позиция №: 5 / Заглавие: „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 
напитки” 
Кратко описание 
Периодична доставка след предварителна заявка на „Пакетирани храни, мазнини, подправки 
и безалкохолни напитки”, съгласно приложени към документацията технически 
спецификации 

1)

Общ терминологичен речник (CPV) 
15000000, 15800000 

Описание:  
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  
Различни хранителни продукти  

2)

Количество или обем 
съгласно приложени към документацията технически спецификации 

3)

Прогнозна стойност без ДДС 
292193 BGN 
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване 

4)

Продължителност в месеци: 36 
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