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I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

1. Предмет на поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти и 

хляб за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община 

Борован” 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, ДБФП №  BGO5FMOP001-3.002-0098-С01 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” за 

срок до 31.12.2019 г. 

 

2. Общи условия: 

1. Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда чл. 20, ал.1, т.1, 

б.”б” във връзка с чл.73, ал.1 и чл. 74 от ЗОП е ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – 

БЪРДАРСКА, зам.-кмет на Община Борован, упълномощено длъжностно лице съгласно 

Заповед № 277/30.08.2016 г.  

Община Борован е с административен адрес: с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 1, тел. 09147 

9330, 09147 9440 факс: 09147 9200, e-mail: ob_borovan@abv.bg интернет адрес: 

www.borovan.bg, адрес на профил на купувача: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/  

 

2. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 698 958 лв. без ДДС (шестотин 

деветдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и осем лева) без ДДС. 

 

3. В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, 

начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката 

и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения 

период. 

 

4. Финансирането се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.  

 

5. Изпълнителят издава складова разписка и фактура за всяка доставка, въз основа на 

действително извършените доставки на адреса на обекта: с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1. 

 

6. Участник, чието ценово предложение надхвърля обявената прогнозна стойност, ще 

бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС изписана с цифри и 

предложената обща цена с или без ДДС изписана с думи, валидна ще бъде общата цена 

изписана с думи. 

 

7.  Критерии за възлагане – най-ниска цена. 

 

8. Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда възможност за 

предоставяне на варианти в офертите на участниците. 
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9. Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца. Възложителят кани участниците да 

удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка; 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на 

валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. 

 

10. Разяснения по документацията – Съгласно чл. 33 от ЗОП, лицата могат да поискат 

писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за 

обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. 

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-

късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, 

направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило 

след срока по ал. 1.  Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача в 

самата процедура на адрес: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/  

 

11. Начин на плащане: Плащането е отложено, в срок - 30 дни от датата на фактуриране. 

Плащанията ще се извършват в лева по банков път, след представяне на фактура (по 

артикули), съгласно стоковите разписки.  

 

12. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на 

Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и на законовите 

изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

 

13. Доставната цена ще се актуализира на всяко 1-во число на всеки месец. 

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо справка на САПИ ЕООД за 

всеки месец (предоставена от Изпълнителя за негова сметка), по следната формула: 

Цд = Кц х Бц , където:  

Цд е новата цена на доставка;  

Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за 

целия период на действие на договора);  

Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на 

последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно бюлетина. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено действително доставени 

количества хранителни продукти по единични цени съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

14. Времето на извършване на доставките е веднъж в работна седмица, а на хляб – във всеки 

работен ден със собствен или нает транспорт. При необходимост периодичността на 

доставките се променя. 

 

15. Срокът за изпълнение на доставките до обекта, посочен от Възложителя, е не по-голям от 

48 часа. 
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16. При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава да 

достави стоката по предварителна, извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в 

склада на Възложителя. Срокът за изпълнение на извънредната доставка е съгласно срока, 

подаден от участника избран за изпълнител.  

 

17. В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не 

по-малко от 75 % от целия им срок на годност посочен от производителя. 

 

18. Предлаганата цена за единица мярка (килограм, брой, литър) на хранителните продукти, 

се образува от обявените от САПИ ЕООД цени в бюлетина за средно - месечните цени на 

суровините и продуктите за регион Враца, наречена базова цена и размера на отстъпката 

предложена от участника. Размерът на предложената от участника отстъпка трябва да е равна 

или по-голяма от 5 (пет) % от базовата стойност, определена в бюлетина на САПИ ЕООД. 

Размерът на отстъпката, като компонент от крайната цена на стоката не се променя през срока 

на договора. Не е допустимо да се предлага надценка върху базовата стойност, определена в 

бюлетина на САПИ ЕООД. Участник, който предложи надценка ще бъде отстранен от 

участие. 

Цената на даден продукт от ценовата оферта на изпълнителя се увеличава или намалява след 

доказване на увеличение или намаление съгласно информационния бюлетин на САПИ ЕООД. 

Промяна в цените на отделните продукти се прави автоматично без подписване на анекс 

между страните след представяне на актуален бюлетин на САПИ ЕООД за всеки месец, от 

Изпълнителя - за негова сметка. 

САПИ  ЕООД (Система за агропазарна информация) е юридическо лице, упълномощено от 

България и Европейската комисия да следи за състоянието на пазара,  като  събира,  обработва  

и  разпространява  информация  за  цените  на  всички продукти  и  стоки  за  територията  на  

страната.  Информацията  е  представителна  за отделните региони. (Адрес на  САПИ  ЕООД  

–  3400  гр. Монтана,  бул.  “Трети март”  № 59, тел./факс: (096) 30 66 18; e-mail: sapi@net-

surf.net).  

Бюлетинът  на  САПИ  ЕООД  с  базовите  данни,  необходими  за  изчисляване  на цените при 

доставките на хранителните продукти за новия месец ще се подсигурява в периода  от 26-то 

до 30-то число на предходния месец, за сметка на определения  за  изпълнител  на поръчката. 

Изпълнителят  трябва  да  представя на Възложителя бюлетина си с базовите данни, 

необходим за изчисляване на единичните цени  през следващия  месец,  който  да  се  

получава  на  следния  адрес  на  Възложителя:  

Община Борован, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, ПК 3240, тел.:09147/93-18, Факс: 

09147/92-00, e-mail: ob_borovan@abv.bg. 

Към документацията за участие не се предоставя бюлетин на САПИ ЕООД за цени на едро за 

област Враца, а същият трябва да бъде осигурен от участника и да е актуален към месец 

октомври 2017 г. 

19. Изисквания към изпълнителя по договора за доставка. 

Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не 

се поръча. 

 

20. Доставчиците (лицата, които произвеждат или търгуват с храни) трябва да отговарят на 

всички изисквания относно регистрация, начин на опаковане, етикиране и дистрибуция на 
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хранителни продукти, регламентирани в действаща национална и европейска нормативна 

уредба.  

 

21. Общи изисквания към доставяните храни:  

 Храните трябва да са опаковани и/или пакетирани и етикирани на български език 

съгласно българската нормативна база в областта на храните.  

 Храните при доставката трябва да се придружават от документи доказващи техния 

произход (търговски документ) и безопасност (здравни документи) и първични 

финансови документи (стокова разписка, приемо-предавателни протоколи, фактури, 

кантарни бележки, товарителници и др.) за извършена сделка. 

 Документ за произход (търговски документ), придружаващ храните при всяка 

доставка, в който да има информация за вида, количеството, партидата към която 

принадлежи храната (партиден номер – L), обект/фирмата производител на храната. 

При храни с произход предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната 

на произхода на храната. При храни с произход РБ се вписва фирмата производител 

или обекта на фирмата доставчик. Документът за произход може да бъде с 

наименование: търговски документ или декларация за съответствие, или сертификат за 

произход.  

 При доставките могат да се прилагат и други документи на български език, доказващи 

качеството и безопасността на съответните партиди храни.  

 Дейността на доставчиците да отговаря на изискванията към всички етапи на 

производство, преработка и дистрибуция на храни; условията и реда за производство и 

търговия с храни; правилата за извършване на официален контрол от органите за 

държавен здравен контрол предвидени в Закона за здравето, Закона за храните, Закона 

за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията и неизброените 

нормативни документи, имащи отношение към качеството и безопасността на храните.  

 Хранителните продукти, предмет на доставката, да са в начален срок на годност. 

 Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на : 

1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 

3. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

4.  Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

5. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 

от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

6.  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 

от 12.12.2014 г.; 

7. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

8. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. 

бр.23 от 29.02.2008 г.; 
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9. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

10. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

11. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

12. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

13. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, 

ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

14. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

15. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

16. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

17. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

18. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

19.  Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

20. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

21. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования 

за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен 

характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои 

процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 

22.  Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава 

и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат 

непоносимост към глутен; 

23. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 

относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

24. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 

на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо 

и продукти от говеждо месо; 

25. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 

2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

26. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 година относно хигиената на храните; 
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27. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 

година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход; 

28. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 

година относно определянето на специфични правила за организирането на 

официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за 

човешка консумация; 

29. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 

30. Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат 

добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

31. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно 

стандартите за търговия с яйца; 

32. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 

2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

33. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

34. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на 

подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и 

зеленчуци. 

 

22.  Срок на договора. 

Крайния срок за изпълнение на договора е 31.12.2019 г.  

 

23. Доставките следва да бъдат извършвани франко, обектите на Възложителя, както следва: 

Домашен социален патронаж, с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1. 

  

  

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ИА 

ОФЕРТАТА 

1.Общи изисквания към участниците: 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява доставките съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат 

определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал. 

2 от ЗОП възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато 

участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, възложителят 

изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

а) правата и задълженията на участниците в обединението; 

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците 

в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е 

променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществената поръчка. 

 

2. Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.  

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка участник, когато: 

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

2.2. 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; 

2.3. 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 участника, или аналогични задължения, 

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

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.5. е установено, че: 
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а) е представил документ 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; 

2.6. 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 участникът е установен; 

2.7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

3. Съгласно чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП Възложителят ще отстрани от участие всеки 

участник, който: 

 3.1. е 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 че кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

3.3. е доказано е, че е виновен за неизпълнение 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; 

3.4. е опитал е да: 

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 

процедурата за възлагане на обществена поръчка 

 

Основанията по т. 2.1, 2.2, 2. 7  и 3.4. се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Точка 2.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално 

осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

Лицата по чл. 54, ал. 2  и чл.55, ал.3 от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p7635795
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3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, 

a при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

6. при едноличен тьрговец - физическото лице; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

8. в случаите по т. 1- 7- и прокуристите, когато има такива; 

4. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само 

от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, 

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, 

се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 

съответния стопански субект. 

Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, 

ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 

които заемат. 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1  и посочените от възложителя 

обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание 

за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
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2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили 

в резултат от извършеното от него престьпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престьпления или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

 В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или 

отхвърляне на предприетите по чл.56, ал. 1 от ЗОП мерки и представените доказателства се 

посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и 

етапа, на който се намира процедурата. 

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от 

възложителя основания по  чл.55, ал.1 и преди подаването на офертата той е предприел мерки 

за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посоченото от възложителя основание 

по чл.55, ал.1 от ЗОП.  . 

В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, 

ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП са получени от възложителя, той 

връща на комисията доклада с указания за отразяване на ново настъпилите обстоятелства. 

 

Доказване липсата на основания за отстраняване  

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

З. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". 

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът 

представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за 

обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 

документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за 
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посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната 

държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в 

тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се 

предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

 

4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

участници: 

4.1. За участниците, подизпълнителите и третите лица в процедурата не трябва да са 

налице обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Информацията относно 

наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се декларира от 

участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка”. 

4.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 
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Забележка: Информация относно липсата или наличието ня обстоятелства по т.3.2 

се попълва в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка”. 

4.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участник, който: 

1. Не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация; 

2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката; 

3. не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, 

съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП. 

4. след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на 

офертата си; 

5. който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от 

Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката. 

 

Критерии за подбор 

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят 

до:  

1. финансовите, техническите и професионалните способности. 

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са 

необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените 

критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

3. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на 

храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за всички храни, предмет на поръчката, а 

чуждестранните лица следва да имат аналогична регистрация съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени.  

Участниците трябва да са регистрирани по реда на Закона за храните с обект/и за 

производство или търговия на едро. Възложителят си запазва правото да отстрани от 

участие, участник с регистрация по реда на Закона за храните с  обект/и за производство или 

търговия на дребно. 
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Участникът попълва (декларира) в част ІV, буква „А“, точка 2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания. 

В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: заверено актуално копие на Удостоверение 

за регистрация по чл.12 от Закона за храните, издадено от съответната Областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ), а чуждестранните лица трябва да представят документ, с 

който да докажат, че имат право да изпълняват дейността в Република България, вкл. че са 

извършили съответната регистрация, ако е необходимо. 
 

4. Икономическо и финансово състояние.  

Участникът трябва да е реализирал за последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко 

от 698 958 лв. без ДДС лв. (шестстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и осем 

лева) без ДДС. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе 

трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло или от участник в него. 

Участникът попълва (декларира) в част ІV, буква „Б“, Икономическо и финансово състояние 

от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания. 

 

5. Технически и професионални способности. 

1.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците 

трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 (две) доставки с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката. 

*Забележка: Под доставка „идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се 

разбира доставка на хранителни продукти, идентични или сходни на описаните в настоящата 

документация.  

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV, буква „В“, буква 1б от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания. 

В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: списък на доставките, които са идентични 

или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършените доставки. 

 

2.Участниците следва да имат на разположение минимум 2 (два) броя транспортни средства 

(хладилни автомобили) - за превоз на хранителни продукти от животински произход с 

валидно „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на 

хранителни продукти от техническата спецификация. Хладилните автомобили са 

задължителни за превоз на всички замразени хранителни продукти от животински и 

неживотински произход. 

За доставката на хляб (опакован или неопакован), подправки, консерви и други пакетирани 

хранителни стоки участниците следва да имат на разположение минимум 2 (два) броя 

автомобили за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката. 

Участникът предоставя (декларира) в поле 9) от раздел В: „Технически и професионални 

способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за обстоятелствата за 

специализираните транспортни средства,  необходими за изпълнение на поръчката.  
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В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък, в който се 

упоменава вида, регистрационния номер, собствеността, номера на Удостоверенията за 

регистрация на транспортните средства и вида на доказателствата за удостоверяване на 

изискванията. В случай че информацията не е достъпна, необходимо условие е да се 

представят копия на документи, за удостоверяване на декларираните обстоятелства.  

Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически 

лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има 

на свое разположение тези ресурси.  Това условие се прилага и когато участник в процедурата 

е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на 

членуващите в обединението физически и/или юридически лица. В случай, че участникът 

участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по–горе 

изисквания важат за обединението/консорциума като цяло. 

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно 

законодателството си. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според 

съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или тьрговски 

орган в държавата, в която той е установен. 

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се 

попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва 

изпълнението на критерия за подбор. 

 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални 

способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

 

3.Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на 

храните или сертификат BG ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент. 

 

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор", буква „В", 

„Технически и професионални способности", т. 12) от ЕЕДОП. 

 

6. Използване на капацитета на трети лица 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

техническите способности и професионалната компетентност. 
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Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи  документи за поетите от третите лица 

задължения.  

Участник не може да се позове на ресурса на трето лице, който представлява сертификат, 

лицензия, удостоверение или регистрация за дадена дейност. Не могат да се ползват в 

качеството им на привлечен ресурс всички онези документи, които удостоверяват персонални 

качества и възможности на даден правен субект, както и предоставени права за извършване на 

дейности. Документи, удостоверяващи подобни индивидуални обстоятелства, не могат да 

бъдат преотстъпвани по причина, че удостоверяват факти, касаещи само и единствено техния 

адресат, но не и други лица. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по чл.65, ал. 4 от ЗОП. 

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може 

да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 

условията по чл. 65, ал. 2- 4 от ЗОП. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе. 

 

7. Подизпълнители 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те  трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите  задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл.66, ал. 

2 от ЗОП. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа 

на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да 

го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 

от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 

уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
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Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11 от ЗОП. 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 

от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са 

му служебно известни. 

 

 

III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ИА ОФЕРТИТЕ 

 

Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва при критерий „най-ниска 

цена” въз основа на предложената от участника цена.  

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при съблюдаване на следното: 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали 

същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и 

дали осигуряват качественото изпълнение на поръчката. 

Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни 

продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които 

участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи 

се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение 

на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано)  предложение на 

сроковете за доставка, за замяна при рекламация, за извънредна доставка.  От 

предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани 

безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.  



19 

 

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участниците, които не са разработили 

план за организация на доставката, или представеният такъв не съдържа всички 

изискуеми елементи. 

 

В предложението си  участникът следа да посочи мерки за управление на идентифицираните 

от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на 

предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. 

Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното 

минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното 

изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените 

потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да 

представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и 

да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да 

действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще 

да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има 

предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и 

съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се 

обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета 

на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.  

Рисковете  и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на договора са: 

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката  

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя; 

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това 

число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов” температурен режим, 

при една доставка с едно или няколко транспортни средства; 

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по 

договора е отложено с 30 календарни дни); 

4/Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти 

несъответстващи на техническата спесификация на възложителя); 

От участие в процедурата ще бъдат отстранени  предложения, за чието техническо 

предложение са в сила следните обстоятелства: 

 Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от  

идентифицираните от възложителя рискове за качественото и навременно извършване на 

доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване 

на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването 

им  

 Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на 

негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като 

участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при 

възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки. 
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 Установява се  описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влият 

на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на 

настоящия договор. 

 

Възложителят ще оценява всички, допуснати до оценка оферти. 

На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска  цена за изпълнение 

на поръчката.  

Когато предложение в офертата на участник, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която 

се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, Комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между офертите с еднакви ценови 

предложения 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1. Общи 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от възложителя. 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 

участниците. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил 

оферта с варианти. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за 

подизпълнител, но не е приложил информацията, изисквана съгласно раздели А и Б и част III 

за всяка (категория) съответни подизпълнители от ЕЕДОП, а същевременно това лице е 

подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред 

възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. 

 

2. Съдържание на офертата 
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Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 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; 

З. наименованието на поръчката. 

При открита процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може 

да бъде представен в копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е записал или подпечатал „вярно с оригинала” и е 

положил саморъчно подписа си. 

Офертата за участие включва най-малко следните документи: 

1. Опис на представените документи, съгласно Образец към настоящата документация; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие 

с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за 

всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и 

за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо; 

5. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), съгласно Образец към 

настоящата документация; 

 

Офертата включва: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, 

методиката за оценка на офертите и изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

2. ценово предложение по образец, съдържащо предложението на участника по 

показателите с парично изражение и актуален към месец октомври 2017 г. бюлетин на 

САПИ. Ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Ако участникът е допуснал обявяване на цената на 

всяко едно друго място в своята документация, извън плик „Предлагани ценови 

параметри”, той ще бъде отстранен от процедурата. 

 

Участниците следва да представят на електронен носител Офертата и Техническото си 

предложение, сканирани в избран от тях формат. 
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Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично 

или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Борован на адрес: с 

.Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, деловодство, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 

13:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената 

поръчка. 

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване 

на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се 

ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. 

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 

участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и текст „Допълнение”, „Промяна на оферта с входящ номер…”. 

 

Приемане на оферти/връщане на оферти 

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата 

и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистьр. 

За подаването на офертата на участника се издава документ. 

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатени или са 

с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистьра. 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. 

Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се 

обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се състои от нечетен брой 

членове. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 

б от ППЗОП. 

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, 

посочени в обявлението в административната сграда на община Борован, адрес: с. Борован, 

ул. „Иван Вазов” № 1, ет. 2. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват 

чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл.104, ал.2 от ЗОП и 

предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците 

преди провеждането на предварителен подбор. 

Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и 

оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка (предложена цена). 
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Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото и ценовото предложение 

на всеки участник. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото и ценовото предложение. Публичната част от 

заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.  

Комисията разглежда представените оферти и ги оценява, съгласно избрания критерий за 

възлагане, тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия. 

Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът може да представи нов 

ЕЕДОП и/или друи документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. 

Комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. 

Останалите участници, чийто оферти са оценени, не се класират. 

 

 

VI. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в 

доклад. 

В 10 дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на 

изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1.не са налице основанията за отстраняване в процедурата, освен в случаите по чл.54, ол.3 и 

отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на недискриминационните 

правила и критерии за намаляване броя на кандидатите. 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане а предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано 

решение в случаите, определени в чл.110, ал.1 от ЗОП 
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VII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР. 

ДОГОВОР №  

 

Днес, ………………….., в с. Борован, между: 

 

ОБЩИНА БОРОВАН, с ЕИК 000193065, адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. 

„Иван Вазов” № 1, представлявана от ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА - 

Заместник-кмет на Община Борован, определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, 

съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. и Фейсал Кариманов – главен счетоводител,, наричана 

по-долу „Възложител“, 

и  

[Наименование на изпълнителя], 

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище адрес на 

управление на изпълнителя] , 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код  

……………… и ДДС номер […], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно 

[документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи 

изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 

№…………………на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по 

проект „Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане”  

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане”при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. Предмет 

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на 

храни и хранителни продукти („Продукти/те“) за нуждите на Община Борован, описани 

съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово 

предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, и в 

съответствие с изискванията на настоящия Договор. 
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 (1.2) Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е 

задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са 

доставени при условията на настоящия Договор .  

(1.3) Доставката на хранителните продукти ще се извършва веднъж в работната седмица, а на 

хляб - във всеки работен ден в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти с осигурен от него превоз и за негова 

сметка до следния адрес: кухня на Домашен социален патронаж Борован, с.Борован, п.к. 3240, 

ул. „Иван Вазов“ №1. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

Член 2. Цена  

(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на [●] лева  

без ДДС и [●] лева с ДДС.  

(2.2) Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените по бюлетин на 

САПИ ЕООД, гр.Монтана за регион Враца за средно месечни цени на едро с ДДС на 

хранителни продукти, коригиран със съответния процент отстъпка, предложен от 

изпълнителя с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 - неразделна 

част от договора за съответния продукт. 

 (2.3.) Ежемесечно след подписването на договора се допуска промяна в единичните цени на 

отделните хранителни продукти на база получен с изходящ номер и печат на САПИ ЕООД за 

регион Враца актуален бюлетин, съдържащ усреднени цени на едро за месеца, предхождащ 

месеца на актуализация на цените. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за действащите цени на съответните продукти и Справка с 

актуализираните цени в срок до 1-во число на текущият месец. Единичните цени се 

актуализират по същия начин, като при ценообразуване на предлаганите единични цени в 

офертите. Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на 

допълнително споразумение между страните. Разноските по поръчката, изработването и 

доставката на бюлетина са изцяло за сметка на изпълнителя. Актуалният бюлетин става 

неразделна част от документацията по изпълнението на договора. 

 (2.4) Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на 

Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора. 

 

Член 3. Начин на плащане  

(3.1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ 

приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим 

документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, 

количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена, 

както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими 

законови реквизити.  

(3.2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) дни  от 

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за 

доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.  
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(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова 

сметка, посочена от Изпълнителя:[●]. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено 

Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни 

считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този 

срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно 

извършени. 

(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя 

със съответната дължима сума. 

 

III. СРОКОВЕ  

Член 4.  

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 

до 31.12.2019 г.  

(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти съгласно графика, посочен в 

алинея (1.3).  

(4.3) При извънредни заявки за доставка на продукти Изпълнителят е длъжен да ги достави в 

срок от ………….. от получаването на извънредната заявката на Възложителя. 

 

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА  

Член 5 

(5.1) Мястото на доставка е Домашен социален патронаж, с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1. 

Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с 

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за 

доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка. 

(5.2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на : 

(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 

(iii) Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.; 

 (v) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 

контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

(vi) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, 

различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 

30 от28.03.2001 г.; 

 (viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 

12.12.2014 г.; 

(ix) Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие 

на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

(x) Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, 

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и 

пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; 

(xi) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

(xiii) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 
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(xiv) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

(xv) Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, 

бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

(xvi) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

(xvii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 

89 от 20.09.2002 г., 

(xxiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 

2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

(xxiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти; 

(xxv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

 (xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне 

на максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

(xxviii) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

(xxix) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, 

защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по 

отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои 

допълнителни преходни разпоредби; 

 (xxxi) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и 

етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към 

глутен; 

(xxxii) Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 

относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

(xxxiii) Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 

Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти 

от говеждо месо; 

(xxxiv) Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 

2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или 

върху храни; 

(xxxv) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

година относно хигиената на храните; 

(xxxvi) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 

година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински 

произход; 

(xxxvii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния 

контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация; 
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(xxxviii) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

(xxxix) Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на 

предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца 

или по-малко; 

(xl) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно 

стандартите за търговия с яйца; 

(xli) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 

2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 

ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

(xlii) Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

(xliii) Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на 

подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на 

секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. 

 (5.3) Доставяните хранителни Продукти : 

 (i) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, 

съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден 

номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания 

за съответния вид продукти; 

(ii) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и 

количеството на съставките, съдържащи се в тях. 

(iii) следва да имат добър търговски вид; 

(iv) всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната 

доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 75 

процента от общия срок на годност, обявен от производителя; 

 (5.4) Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки втори ден от седмицата  

(посочване на ден от седмицата) до 16.00 часа за следващата седмица чрез обектите-краен 

получател. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен 

път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен 

от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните 

количества и график за доставката им. Обектите  крайни получатели  могат да правят промени 

в заявката в зависимост от реалните им потребности не по-късно от  24 часа  преди 

доставката, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят уведомява 

Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на 

доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ. 

(5.5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, 

удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг 

съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за 

съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на 

Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата 

спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.  
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(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти 

съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише 

документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме 

доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 

констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.7) по-долу 

(„Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, 

посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 

двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката. 

 

(5.7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: 

(i) несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или 

със заявения/договорен вид; 

(ii) несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение 

№ 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 

№ 1 към настоящия Договор); 

(iii) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти; 

(iv) несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 

Договор; 

(v) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност; 

(vi) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти; 

 (5.8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с Техническото 

предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение 

№ 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват 

в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации за скрити Несъответствия се правят при 

откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно 

при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който 

е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на 

получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя. 

(5.9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 5.8 и 

ал.5.10  контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция 

по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя 

и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от 

Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита 

протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че 

протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, 

разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на 

Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно 

установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително 

извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на 

продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на 

рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните 

режими и условия, посочени на етикета. 

(5.10) (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 

заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие 

на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на 
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срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и 

Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в 

констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за Изпълнителя.  

(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставенитеПродукти с Техническото 

предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение 

№ 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при 

извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не 

съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща 

свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от 

уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол алинея (5.6) 

подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от 

Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, 

Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е 

обвързващ за последния. 

(5.11) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 

констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите 

Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1(един) ден от подписване на 

съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания 

орган; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите 

Продукти, ако не води до съществени изменения на договора. 

(5.12) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по член (5.6), 

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която 

същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, 

съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно 

установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, удостоверяващ 

приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.  

(5.13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи 

заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на алинея 

(5.11), точка (ii), Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите 

Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя. 

(5.14) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 

Член 6. 

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на 

доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана 

в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски 

документ или друг съотносим документ).  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7.  

(7.1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, 

отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение 

на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, 

посочени в Ценовото предложение на Изпълнителяили при условията на чл. 2 ал.(2.2)  
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(7.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. 

При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената 

заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ 

на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец ) да изпълни направена заявка, 

Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер 

на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по 

предоставената гаранция. 

 

(7.4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за 

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, 

санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз 

на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното 

удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо). 

(7.5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от 

Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

плащане.  

(7.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни  от сключване на настоящия Договор. В 

срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на Договора. 

(7.9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 

представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и 

другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При 

отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в 

този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой 

представител, който е обвързващ за Изпълнителя.Констатации относно 

Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 

(Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към 

Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола 

след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган. 

(7.10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор 

и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от 

Несъответстващи Продукти. 

(7.11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 

необходимия срок (не по-късно от 7 дни от предходната седмица преди желаната дата на 

доставката) отразена в заявката  по чл. 5 ал. (5.4). 
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(7.12)Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на 

настоящия Договор за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на 

договора. 

(7.13) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган, 

националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и 

външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да 

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 

счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на 

проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 години след приключване на 

Оперативната програма.  

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Член 8.  

(8.1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно 

условията и по начина, посочен в настоящия Договор.  

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка по 

реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.  

(8.3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 

договореното време.  

(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите 

до посоченото в алинея (5.1) от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от 

договорените изисквания.  

(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, 

хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора. 

(8.6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при 

условията посочени в настоящия Договор. 

(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с 

изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в 

сроковете, определени в член (5.12) от този Договор. 

(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не 

спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 

изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати 

частично или изцяло договорената цена. 

(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия 

от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Член 9. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите 

(9.1) Видове и размер на гаранциите 

(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на Договора по алинея 

(2.1) или сумата от ………………;  
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(9.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора 

към датата на сключването му.  

(9.2) Форма на гаранциите 

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума 

внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.  

Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите 

 

(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя: [●]. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата 

са за сметка на Изпълнителя; 

(10.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 

безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността 

на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, 

плюс 30 дни. 

(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо 

от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

(10.2.2) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 

(10.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 

неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко 

изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя. . 

Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите 

(11.1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след прекратяване на договора или след приключване на изпълнението на Договора и 

окончателно приемане на доставките, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по тях. 

 

(11.2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице. 
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 (11.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо 

от формата, под която са предоставени. 

(11.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

 

(11.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение 

при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 

Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на 

Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение 

суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към 

горното, Страните изрично се споразумяват, че: 

(11.6.1)Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или 

повече пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени 

от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на един месец) 

Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания; както и че 

(11.6.2) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или 

скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, 

както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от 

гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или 

на Продуктите, чиято доставка е отказана. 

(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни 

на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен 

в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея 

(9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди 

банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до 

размера в алинея (9.1). 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

Член 12.  

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, 

същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто)  от 

стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са 

отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5% (пет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата. 

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, 

същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто)  от 

дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет на сто) от размера на 

забавеното плащане. 

(12.3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да 

отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 3 дни, Възложителят има 

право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за 
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изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от 

разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените 

доставки в изпълнение на Договора. 

(12.4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на един месец , чиято основателност 

е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора 

едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет процента) от разликата между 

прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в 

изпълнение на Договора. 

 

(12.5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по 

алинея (16.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер на 

сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по 

предоставените гаранции. 

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка [●].В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 

неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, 

Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

(12.8) В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание или 

преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по- дълъг от един месец  без 

основание,той дължи на Изпълнителя неустойка равна на  5 %  от разликата между 

прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на прекратяване 

доставки. 

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

Член 13.  

(13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. 

(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение 

на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор и на Изпълнителя. 

(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно 

прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на 

гаранцията за изпълнение. 

Член 14.  

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, 

последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 
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(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на Договора; 

(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

Член 15.  

(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(15.3) Към искането по ал. (15.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (15.2), когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 16.  

(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(ii) с изтичане на уговорения срок; 

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 

– предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата; 

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора 

(„непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни; 

 (16.2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец : 

(а) забавяне на доставка на Продукти; и/или  

(б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда 

на Договора; и/или 

 (в) отказ за извършване на доставка; и/или  

(г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда 

на Договора;  

(ii) в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 

посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

 (16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  
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(16.4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на Договора. 

Член 17 

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 

116 от ЗОП . 

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 18. 

(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може 

да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна 

за възникването на непреодолима сила. 

(18.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(18.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Член 19. 

 (19.1) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на 

когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 

съответните задължения за конфиденциалност. 

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ 

Член 20.  

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

Член 21.  

(21.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления 

по изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

[●] 

Телефон: [●] 

Email: [●] 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

[●] 

Телефон: [●] 

Email: [●] 

(21.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да 

съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 
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(21.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

 

(21.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно 

изпратени и получени от другата Страна. 

(21.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по 

куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно 

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по 

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

Член 22.  

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор 

на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Член 23.  

(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на 

спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-

долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.  

(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК.  

Член 24. 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Член 25 

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 

[●] 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение №3 - Ценово предложение на Изпълнителя 

Настоящият Договор се подписа в [●] еднообразни екземпляра – [●] за Възложителя и [●] за 

Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
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VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Условия и технически изисквания  

Хранителните продукти трябва да отговарят и да бъдат съхранявани съгласно изискванията на 

българското законодателство в сферата на храните. Доставката да бъде осъществявана чрез 

транспорт, гарантиращ качественото и срочното й изпълнение, в съответствие с нормативно 

установените изисквания и нормите, издадени от специализираните контролни държавни 

органи.  

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като при всяка доставка 

хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт. 

Пакетираните продукти да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (етикет на 

български език, който да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, 

дата на производство и срок на годност). 

Месните заготовки и месните продукти трябва да са произведени по утвърдени стандарти 

и/или да са произведени по технологична документация /ТД/ в случай, че отговарят на 

изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за 

производство на продукти по утвърдените стандарти. 

Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да 

бъде не по-малък от 75%.  

 

 

Доставяните хранителни продукти да отговорят на следните изисквания: 

- да са с доказан произход; 

- да  отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при 

употреба от крайни потребители; 

- да отговарят на санитарните, ветеринарно – санитарните, хигиенните и други норми, 

установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от 

специализирани държавни контролни органи; 

- да са екстра или първо качество; 

- да не са обработени с йонизиращи лъчения; 

- предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно 

замърсяване. 

 

 

2. Необходимите хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд, са както следва: 

*Ако някъде е посочена търговска марка, то да се има предвид, че може да се приеме и 

еквивалент. 

 

№ Асортимент Мярка 

Прогнозно 
количество за 30 
месеца 

1 Хляб – 0.700 кг. бял Брой 315000,00 

2 Олио - от 1л. Бутилка Брой 8250,00 

3 Ориз - 1кг. Килограм 3900,00 

4 Фиде – 0,400 кг. Брой 3000,00 

5 
Черен пипер млян- 0,010 
кг. Брой 3510,00 
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6 
Кайма смес - 60% свинско 
40% телешко  Килограм 4020,00 

7 
Кисело краве мляко 2 % - 
0,400 кг. Брой 15000,00 

8 
Брашно - тип - 500 бяло, 
опаковка от 1 кг. Брой 3000,00 

9 Дафинов лист – 0,010 кг. Брой 1800,00 

10 Замразен грах  2,500 кг. Брой 4500,00 

11 
Зелен боб консерва – 
0,680 кг. Брой 15000,00 

12 Картофи Килограм 12000,00 

13 Лук Килограм 12000,00 

14 Моркови Килограм 4500,00 

15 Сол Килограм 2100,00 

16 Оцет - 700 мл. Бутилка Брой 1020,00 

17 
Червен пипер млян – 0,080 
кг. Брой 3600,00 

18 Домати консерва 0,680 кг. Брой 15000,00 

19 Яйца - М 50 гр. Брой 36000,00 

20 Паприкаш – 0,680 кг. Брой 19800,00 

21 Целина суха-0,010 кг. Брой 1800,00 

22 Пиле бут- замразено Килограм 12000,00 

23 Чубрица суха- 0,010 кг. Брой 5100,00 

24 Магданоз сух- 0,010 кг. Брой 12000,00 

25 
Вафли об. Четворка – 
0,120 кг. Брой 30000,00 

26 Вафли об. Кутия – 0,630 кг. Брой 15000,00 

27 Гъби консерва буркан 1 кг. Килограм 3000,00 

28 Копър сух – 0,10 кг. Брой 5520,00 

29 Чесън на прах- 0,010 кг. Брой 4500,00 

30 Леща Килограм 1800,00 

31 Гювеч – 0,680 кг. Брой 3000,00 

32 Наденица сурова, свинска Килограм 6000,00 

33 Кренвирш свински Килограм 6000,00 

34 Кюфтета – 0,060 кг. Брой 60000,00 

35 Кебапче – 0,060 кг. Брой 60000,00 

36 Боб зрял Килограм 1800,00 

37 Кърначе – 0,200 кг. Килограм 3000,00 

38 Кашкавал – краве пита Килограм 510,00 

39 Зеле Килограм 8400,00 

40 Краставици Килограм 4320,00 

41 Лютеница - от 5 кг. Брой 300,00 

42 Козунак – брой- 0,500кг. Брой 15000,00 

43 Мандарини Килограм 1980,00 

44 Ябълки Килограм 1980,00 

45 Пастет – голям 0,300 кг. Брой 1500,00 

46 Риба без глави скумрия Килограм 4500,00 

47 Русенско варено – 0,300 кг. Брой 1500,00 

48 Мини рула – 0,200 кг. Брой 15000,00 

49 Варено пушен салам- Килограм 120,00 
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малотраен 

50 
Свинско месо замразено, 
бут Килограм 1800,00 

51 
Свински пържоли- 
замразени, котлет Килограм 3000,00 

52 Сирене – краве- тенекия Килограм 510,00 

53 Галета от 1кг. Брой 300,00 

54 Банани Килограм 2010,00 

55 
Пилешка пържола – бут- 
замразено Килограм 3000,00 

56 Домати  Килограм 2160,00 

57 Кроасани – 0,055 кг. Брой 2010,00 

58 
Кисeли краставички – 
0,680 кг. Брой 1500,00 

59 Зеленчуков микс - 1 кг. Брой 300,00 

60 
Агнешко месо- замразено, 
плешка Килограм 2010,00 

61 
Телешко месо-замразено, 
шол Килограм 3000,00 

62 Пиле цяло- замразено Килограм 4320,00 

 

 

3. Специфични изисквания към видовете продукти 

 

Месо и месни продукти  

Предлаганото месо в зависимост от термичното състояние може да бъде прясно, охладено и 

замразено. Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости. Охладеното месото от 

ЕРД и ДРД да е сухо, с бледо розово - червен цвят.  

Замразените пилешки бутчета след размразяване да бъдат с хубав, свеж вид и приятна, 

специфична миризма. 

Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към бързо 

замразените храни обн. в ДВ бр. 114/06.12.2002 год. 

При доставката на продукти от животински произход, да се представя и 

ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист. 

Месото от свине, ЕПЖ и ДПЖ да отговаря на изискванията на Регламент №853/2004/ЕС. 

Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на Регламент 

№853/2004/ЕС и Регламент 543/2008. 

 

Суровини и готови продукти  
Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата маса) и 

ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).  

Колбасите да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните колбаси не повече от 

16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено съдържание на сол (за 

малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните не повече от 2,2%).  

Консервираните продукти да не съдържат консерванти, оцветители и да са с ниско 

съдържание на сол.  

Доматеното пюре, трябва  да бъде със сухо вещество не по-малко от 22% , като 80% от него да 

е формирано на база домати. 

Замразените полуфабрикати да са с понижено съдържание на мазнини и сол.  

 

Мляко и млечни продукти  
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Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини.  

Всички млечни продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията 

на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ на Регламент 853/2004 г. 

Зърнени, хлебни и тестени изделия 

Предлаганите хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.  

Всички пълнозърнести продукти (хлебни и тестени изделия и и др.), да бъдат произведени в 

съответствие на показателите заложени в ТД на производителя, да са без синтетични 

оцветители и консерванти. 

Всички зърнени храни и храни на зърнена основа да бъдат без признаци на плесенясване, без 

наличие на складови вредители или следи от тяхната дейност. 

 

Пресни плодове и зеленчуци 

Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на 

пазара.  

Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и 

нитрати над максимално допустимите стойности.  

Кореноплодните зеленчукови култури трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт 

за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци.  

Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди от вредители. Не 

се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни за 

консумация.  

 

Други хранителни продукти, варива и яйца 

Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и примеси.  

Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и увреждания от 

вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за продукта.  

Използва се само сол, йодирана с калиев йодат.  

Рибата да бъде добре почистена. 

Яйцата трябва да бъдат пресни, да отговарят на определения стандартен размер.  

 

4. Изисквания за срока на доставка и начина на транспортиране  

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни заявки (по 

телефон, факс, e-mail и др.) от страна на Възложителя.  

Времето на извършване на доставките е един път в работна седмица, а на хляб – във всеки 

работен ден със собствен или нает транспорт. 

Срокът за изпълнение на доставките до обекта, посочен от Възложителя, е не по-голям от 2 

дни. 

При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава да достави 

стоката по предварителна, извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в склада на 

Възложителя. Срокът за изпълнение на извънредната доставка е съгласно срока, подаден от 

участника избран за изпълнител.  

 

5. Изисквания към качеството на доставките: 

Доставяните хранителни продукти следва да бъдат съобразени със следните нормативни 

актове: 

(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 

(iii) Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

http://web.apis.bg/p.php?i=11203
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(iv) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

(v) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 

от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

(vi) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 

от 12.12.2014 г.; 

(vii) Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

(viii) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

(ix) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

(x) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

(xi) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

(xii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

(xiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

(xiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

(xv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

(xvi) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

(xvii) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

(xviii) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година 

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно 

специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, 

някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 

(xix) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава 

и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат 

непоносимост към глутен; 

(xx) Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент ина Съвета от 10 ноември 

2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

(xxi) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 година относно хигиената на храните; 

(xxii) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 

година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход; 

(xxiii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 

година относно определянето на специфични правила за организирането на 

официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за 

човешка консумация; 

(xxiv) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 
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(xxv) Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат 

добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

(xxvi) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно 

стандартите за търговия с яйца; 

(xxvii) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 

2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

(xxviii) Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

(xxix) Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на 

подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и 

зеленчуци; 

 

  

 

 

 

IX. ГАРАНЦИИ 

Гаранция за изпълнение. 

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от 

стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция  без ДДС. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

1. парична сума внесена по посочена сметка; 

2. банкова гаранция; 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да 

се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора при неговото сключване.  

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната 

сметка на възложителя -  Община Борован: 

Титуляр:   Община Борован  

Банка:  Инвест банк-клон Видин    

BIC: IORT BGSF    

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00      

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на “парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената 
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гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в 

оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), 

той следва да завери съответния документ с подпис. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 

възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в 

банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 

съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на договора за срока 

на неговото действие и 1 месец след изтичането му – застрахователния договор се сключва от 

Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Всички разходи по сключване 

на застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща 

дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователно покритие в размер на 

3 % от общата стойност на договора, за срока на неговото действие и 1 месец след изтичането 

му, така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура. 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

 

 

Х. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 

който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 

първия работен ден, следващ почивния. 

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок.  

 

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените 

поръчки и действащото българско законодателство. 


