
О Б Щ И Н А - Б О Т Е В Г Р А Д 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА 
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

С ПРЕДМЕТ: 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
целодневни детски градини, обединени детски заведения 
и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и 

за целодневните детски градини и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. 
Новачене и с. Литаково, на територията на община 

Ботевград." 

открита с 

РЕШЕНИЕ № ОП-5/27.06.2014г. на Кмета на община 
Ботевград 

Цена -10 лв 

гр. Ботевград 
2014 година 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

на документация за участие в открита процедура по реда на Закона 
за обществени поръчки с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски 
градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на rp. 
Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград", открита с Решение № ОП-5/27.06.2014г. 
на Кмета на община Ботевград: 

1 .РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

2.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

4.0БРАЗЦИ 

5 .ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ 



Партида. 257 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

РЕШЕНИЕ 
•Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване 
Номер: ОП-5 от 27/06/2014 дд/мм/гггг 
ЮА) за откриване на процедура 
• Б ) за промяна 
• В ) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
Обектът на обществената поръчка е по: 
Нчл. 3, ал. 1 отЗОП 
• чл. 3,ал. 2отЗОП 
П Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 257 
Поделение: 17) Bl l ^ f j ^ 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЕЗпо чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
• п о чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 
1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
Община Ботевград 
Адрес 
площад "Освобождение" №13 
Град Пощенски код Държава 
Ботевград 2140 България 
За контакти 
инж. Цанко Цанов 

Телефон 
0723 66608 

Лице за контакт 
инж. Цанко Цанов 
Електронна поща 
admin@botevgrad.org 

Факс 
0723 66635 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
http://www.botevgrad.org 
Адрес на профила на купувача: 
http://www.botevgrad.org/profil- na-kupuvacha.html 

УНП: 5bf31 ab2-c6cb-4b46-b2a8-66daa 1766dac ] 
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1.2) Вид на възложителя и основна дейност/н: 
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) 
•Министерство или друг държавен орган, Обществени услуги 

включително техни регионални или • Отбрана 
местни подразделения • Обществен ред и сигурност 

• Национална агенция/служба • Околна среда 
Е<3Регионален или местен орган •Икономическа и финансова дейност 
•Регионална или местна агенция/служба •Здравеопазване 
•Публичноправна организация •Настаняване/жилищно строителство и 
•Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация • Социална закрила 
•Друго (моля, уточнете); • Отдих, култура и религия 

•Образование 
• Друго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 
•Производство, пренос и разпределение на •Пощенски услуги 

природен газ и топлинна енергия 
•Електрическа енергия •Железопътни услуги 
•Търсене, проучване или добив на •Градски железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
•Търсене, проучване или добив на •Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
•Вода • Летищни дейности 
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 
П: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 
ЕЗ процедура за възлагане на обществена поръчка 
•конкурс за проект 
•процедура за създаване на система за предварителен подбор 

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
Открита процедура Н Ускорена на договаряне с обявление • 
Ограничена процедура •Договаряне без обявление • 
Ускорена ограничена процедура •Конкурс за проект - открит • 
Състезателен диалог •Конкурс за проект - ограничен • 
Договаряне с обявление • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура •Договаряне без обявление • 
Ограничена процедура •Конкурс за проект - открит • 
Договаряне с обявление •Конкурс за проект - ограничен • 
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ЕЗЧл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП • 
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП ПЧл. 90, ал.1, т. от ЗОП • 
Чл. 83 а, ал. 1 от ЗОП • Ч л . 94, ал. 2 от ЗОП • 
Чл. 84, т. от ЗОП •Чл.119в, ал. 3,т. от ЗОП • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 

УНП: Sbf31ab2-c6сЬ-4Ь4б-Ь2а8 -66daa1766dac 2 
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП • Ч л . 105, ал. 1 от ЗОП • 
Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП • Ч л . 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от • 

ЗОП 
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП • Ч л . 119в, ал. 3, т. от ЗОП • 
точка: 
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 
• Строителство 
Ю Доставки 
•Услуги 
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски 
градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията 
на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и 
обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. 
Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. 
Ботевград" 

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле) 
IV.2) Зелена обществена поръчка 
IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план Да • Не Н 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: 
IV.2.1.1) Продуктова група 
•Копирна и графична хартия •Климатици 
• О ф и с IT оборудване •Почистващи продукти и услуги 
• О ф и с осветление •Конвенционални транспортни средства и 

услуги, свързани с тях 
•Улично осветление •Електрически превозни средства и 

системи за зареждане 
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: 
Техническата спецификация (брой) 
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой) 
Показателите за оценка на офертите (брой) 
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто- (брой) 
договора) 
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за Да • He IS 
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга 
информация) 
V: МОТИВИ 
V.1) Мотиви за избора на процедура 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка попада в 
приложното поле на чл.14, ал.З от ЗОП и не са налице условията 
за провеждане на състезателен диалог или процедури на 
договаряне. 

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) 

УНП: 5 b f 3 1 ab2-c6cb-4b46-b2a8-66daa 1766dac 
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 

- - (nrmnn-yyyy-xxxx) 
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): 

без Д ДС с ДДС Стойност на 
ДДС(в%) 

на обща стойност Валута: • • 

VI: ОДОБРЯВАМ 
ЕЗ обявлението и документацията за участие 
•обявлението и описателния документ 
•поканата за обществена поръчка 
•поканата за обществена поръчка и документацията 
• обявлението и конкурсната програма 
Dобявлението 
VII: ОБЖАЛВАНЕ 
VH.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на Конкуренция 
Адрес 
бул. "Витоша" № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 България 

Телефон 
02 9356113 

Електронна поща Факс 
kpcpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес (URL): 

VH.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

IX: ДАТА на изпращане на^^Ьящ^^гб^^ение 
Дата: 27/06/2014 дд/мм/гггг̂  
Възложител: | loll 
Трите имена: Й>Ч/н я |/ У Ъ / / 
/подпис и печат/ f ^ w f e 4 ^ / / 
инж. Цанко Николов Ца 
Длъжност: 
зам. кмет на община 

ч 
Ботевград, съгласно Заповед №ОА-

УНП: 5bf31 ab2-c6cb-4b46-b2a8-66daa 1766dac 
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Партида: 257 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://vwvw.aop.bg 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
•Проект на обявление 

Обявление за публикуване 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 257 
Поделение: 1Ъ Q)Mk 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт: 
Официално наименование 
Община Ботевград 
Адрес 
площад "Освобождение" №13 
Град Пощенски код Държава 
Ботевград 2140 България 
За контакти Телефон 
инж. Цанко Цанов 0723 66608 
Лице за контакти 
инж. Цанко Цанов 
Електронна поща Факс 
adminQbotevgrad.org 0723 66635 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL): 
http://www.botevgrad.org 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.botevgrad.org/profil- na-kupuvacha.html 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

IE! Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение A.I 

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

[ХЗ Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение А.П 

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
IE! Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение A.III 

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
•Министерство или друг държавен орган, ЕЗ Обществени услуги 

включително техни регионални или • Отбрана 
местни подразделения • Обществен ред и сигурност 

УНП: 40daa85e-feb8-46ad-be54-ddf4f3 а96Ь2 а 1 
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•Национална агенция/служба 
^Регионален или местен орган 
•Регионална или местна агенция/служба 
•Публичноправна организация 
•Европейска институция/агенция или 

международна организация 
•Друго (моля, уточнете): 

•Околна среда 
•Икономическа и финансова дейност 
• Здравеопазване 
•Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
• Социална закрила 
•Отдих, култура и религия 
•Образование 
•Друго (моля, уточнете): 

Да • Не Н Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и 

РАЗДЕЛ И: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
П.1) Описание 
П.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски 
градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията 
на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и 
обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. 
Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. 
Ботевград" 
II. 1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 
(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка) 
• ( a ) Строителство 1Е1(б) Доставки • (в) Услуги 
•Изграждане 
•Проектиране и 

изпълнение 
•Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите 

iEI Покупка 
•Лизинг 
•Наем 
•Покупка на изплащане 
•Комбинация от 

изброените 

Категория услуга No 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП) 

Място на изпълнение на 
строителството 

Място на изпълнение на 
доставката 

Община Ботевград 

код NUTS: BG412 

Място на изпълнение на 
услугата 

Място на изпълнение на 
доставката 

Община Ботевград 

код NUTS: BG412 
код NUTS: 

Място на изпълнение на 
доставката 

Община Ботевград 

код NUTS: BG412 
код NUTS: 

П.1.3) Настоящото обявление е за 
КЗВъзлагане на обществена поръчка •Създаване на динамична система за 

доставки (ДСД) 
•Сключване на рамково споразумение 
П.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) 
•Рамково споразумение с няколко • Рамково споразумение с един 

изпълнители изпълнител 
Брой: или (когато е приложимо) 
максимален брой на участниците в 
предвиденото рамково споразумение 
Срок на рамковото споразумение: 

УНП: 40daa85e-feb8-46ad-be54-ddf4f3 а96Ь2 а 2 
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Срок в години: или в месеци: 
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години: 

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо): 
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута: 
или от: до Валута: 
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни): 

11.1.5) Кратко описание на поръчката: 
Доставката на хранителни продукти включва храни от първа 
необходимост за детските заведения, както следва: ЦДГ 
"Славейче", ЦДГ "Синчец", ЦДГ "Звънче", ЦДГ "Слънце", ОДЗ 
"Иглика", ОДЗ "Кокиче" и детска ясла "Детелина", находящи се в 
гр. Ботевград, както и за нуждите на ОДЗ "Здравец" в с. 
Трудовец, ОДЗ "Детелина" в с. Скравена, ОДЗ "Детелина" в с. 
Врачеш, ОДЗ "Зора" в с. Новачене и ЦДГ "Здравец" в с. Литаково, 
в община Ботевград. Основните хранителни продукти, които ще се 
доставят за нуждите на изброените детски заведения са:хляб, 
брашно, картофи, захар, боб, леща, грах, яйца, сирене, олио, 
прясно мляко, консерви, риба, пилешко месо, кайма, ориз, грах, 
кашкавал, макаронени изделия, мед, кисело мляко, зеленчуци и 
плодове според конкретния сезон и др. 
П.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 15800000 . 
II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да П Не ЕЗ 
(GPA) на Световната търговска организация 
II. 1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да П Не 1X1 
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции) 
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 
Псамо за една обособена Пза една или повече [Цза всички обособени 

позиция обособени позиции позиции 
Н.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да • Не И 
П.2) Количество или обем на поръчката 
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо) 
Съгласно конкурсната документация. 
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): 250000 Валута: BGN 
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да ^ He D 
от: до Валута: 

П.2.2) Опции (когато е приложимо) Да • Не S3 
Ако да, описание на тези опции: 
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Опции се предвижда да се използват: 
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 
Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и 

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): 
след: месеца или : дни от сключване на договора 
Д.З) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ^ (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата на изпълнението дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Ш.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката 
ШЛ.1) Изискуеми депозити и гаранции: 
Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на 
парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в 
полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на 
гаранцията за участие. Гаранцията за участие в процедурата - в 
размер на 2 200 /две хиляди и двеста/ лева се представя във 
формата на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на 
валидност не по-малък от срока на валидност на офертата или 
парична сума, внесена по банкова сметка на община Ботевград, 
както следва: BG 58FINV91503304348314, BIC FINVBGSF - Първа 
инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград. 
Избраният за изпълнител участник заплаща гаранция за изпълнение 
в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена в 
една от следните форми: безусловна и неотменима банкова гаранция 
със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни по-дълъг от 
срока за изпълнение на поръчката или парична сума, внесена по 
банкова сметка на община Ботевград, както следва: BG 
58FINV91503304348314, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка, 
клон Враца, офис Ботевград. Гаранцията за изпълнение се 
представя при сключване на договора. 
III. 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат: 
Разплащането ще се извърщва ежемесечно след доставяне на 
определеното количество хранителни продукти при уговорените в 
проекто-договора за доставката условия. 
III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо): 
В случай, че участникът участва като обединение (или 
консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват споразумение. Участниците в 
обединението /консорциума/, трябва да определят едно лице, което 
да представлява обединението /консорциума/ за целите на 
поръчката. 
Ш.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да EH He KI 
Ако да, опишете ги: 
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Ш.2) Условия за участие 
П1.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри: 
Изискуеми документи и информация: 
Всяка оферта трябва да съдържа:1.Административни сведения -
попълва се образец № 1; 2.Декларация, че участникът е запознат с 
всички обстоятелства и условия, свързани с обществената поръчка 
- попълва се образец № 2; 3.Декларация, че участникът се 
задължава да спазва условията на поръчката и да не 
разпространява данни, свързани с поръчката - попълва се образец 
№ 3; 4. Заверено копие на документ за регистрация или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът 
е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 
самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато 
участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е 
издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е 
установен, и да се представи в официален превод на български 
език. 5.Споразумение за създаване на обединение за участие в 
обществената поръчка - в случаите, когато участникът е 
неперсонифицирано обединение на физически или юридически лица -
оригинал или нотариално заверено копие; 6.Декларации за 
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до 
„д", ал. 2, т. 2 и 5 и а л . 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 и ал. 5, т. 
2 от ЗОП попълват се образци № 4, 4а. 7. Доказателства за 
икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 
50, ал. 1 от ЗОП: 7.1. Декларация (Образец №5), съдържаща 
информация за общ оборот за последните три (2011, 2012 и 2013 
г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и 
разходите за посочените три (2011, 2012 и 2013 г.) години, 
когато публикуването им се изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е установил дейността 
си. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не 
се изисква, когато същите са вписани в TP; 8. Доказателства по 
чл. 51, ал.1, т. 1, т. 3 и т.6 от ЗОП: 8.1.Декларация от 
участника съгласно Образец № 5а, съдържаща списък на основните 
договори за доставки, сходни на тези, които са обект на 
настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през 
последните три години, считано от датата, определена като краен 
срок за представяне на офертите, включително стойностите на 
договорите, датите и възложителите на доставките, придружени от 
препоръки за добро изпълнение или референции.При установяване на 
несъответствие, участникът се отстранява от поръчката. 
8.2.Описание на техническото оборудване /собствено или наето/, с 
което разполага участникът - вида на транспортните средства, 
включително документи за използването им по предназначението на 
поръчката, с които разполага участникът. Участникът трябва да 
разполага със специализирани транспортни средства, отговарящи на 
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изискванията за доставка на хранителни продукти, което се 
доказва с документи, издадени от специализираните институции 
съгласно действащата нормативна уредба. 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. 
8.3.Удостоверения за регистрация по Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 5 от 25.05.2006г. за 
хигиената на храните; Участниците следва да имат предвид, че 
удостоверенията, с които е необходимо да разполагат, трябва да 
удостоверяват, че обектите и транспортните средства, които всеки 
участник ще използува за упражняване на дейността си, свързана с 
предмета на поръчката, следва да отговарят на изискванията на 
съответните нормативни актове, а именно - Закона за храните, 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 5 от 
25.05.2006г. за хигиената на храните и други; 8.4.Сертификати 
за качество на продуктите, удостоверяващи наличието на 
съответните технически спецификации. 
Продължава в поле VI.3.) 
Ш.2.2) Икономически и финансови възможности 
Изискуеми документи и информация: 

Декларация (Образец №5), 
съдържаща информация за общ 
оборот за последните три (2 011, 
2012 и 2013 г.) години, 
придружена от баланси и отчети 
за приходите и разходите за 
посочените три (2011, 2012 и 
2013 г.) години, когато 
публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, 
в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или 
е установил дейността си. 
Прилагането на баланси и отчети 
за приходите и разходите не се 
изисква, когато същите са 
вписани в Търговския регистър. 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
За последните три приключили 
финансови години-2011г., 2012г. 
и 2013г. участникът следва да 
има положителен финансов 
резултат. 
Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за 
възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не 
отговаря на горното изискване. 

Ш.2.3) Технически възможности 
Изискуеми документи и информация: 

1.Декларация от участника 
съгласно Образец № 5а, 
съдържаща списък на основните 
договори за доставки, сходни на 
тези, които са обект на 
настоящата обществена поръчка, 
изпълнени от участника през 
последните три години, считано 
от датата, определена като 
краен срок за представяне на 
офертите, включително 
стойностите на договорите, 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1.Декларация от участника 
съгласно Образец № 5а, 
съдържаща списък на основните 
договори за доставки, сходни на 
тези, които са обект на 
настоящата обществена поръчка, 
изпълнени от участника през 
последните три години, считано 
от датата, определена като 
краен срок за представяне на 
офертите, включително 
стойностите на договорите, 
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датите и възложителите на 
доставките, придружен от 
препоръки за добро изпълнение. 
Всеки договор, посочен в 
декларацията трябва да бъде 
придружен от референция или 
препоръка за добро изпълнение, 
издадена от възложителите. 
Възложителят си запазва правото 
да извършва проверки за 
съответствие на препоръките с 
действително извършената 
работа. При установяване на 
несъответствие, участникът се 
отстранява от поръчката. 
2.Описание на техническото 
оборудване /собствено или 
наето/, с което разполага 
участникът - вида на 
транспортните средства, 
включително документи за 
използването им по 
предназначението на поръчката, 
с които разполага участникът. 
Участникът трябва да разполага 
със специализирани транспортни 
средства, отговарящи на 
изискванията за доставка на 
хранителни продукти, което се 
доказва с документи, издадени 
от специализираните институции 
съгласно действащата нормативна 
уредба. 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. 
3.Удостоверения за регистрация 
по Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 
и Наредба № 5 от 25.05.2006г. 
за хигиената на храните; 
Участниците следва да имат 
предвид, че удостоверенията, с 
които е необходимо да 
разполагат, трябва да 
удостоверяват, че обектите и 
транспортните средства, които 
всеки участник ще използува за 
упражняване на дейността си, 
свързана с предмета на 
поръчката, следва да отговарят 
на изискванията на съответните 

датите и възложителите на 
доставките, придружен от 
препоръки за добро изпълнение. 
Всеки договор, посочен в 
декларацията трябва да бъде 
придружен от референция или 
препоръка за добро изпълнение, 
издадена от възложителите. 
Възложителят си запазва правото 
да извършва проверки за 
съответствие на препоръките с 
действително извършената 
работа. При установяване на 
несъответствие, участникът се 
отстранява от поръчката. 
2.Описание на техническото 
оборудване /собствено или 
наето/, с което разполага 
участникът - вида на 
транспортните средства, 
включително документи за 
използването им по 
предназначението на поръчката, 
с които разполага участникът. 
Участникът трябва да разполага 
със специализирани транспортни 
средства, отговарящи на 
изискванията за доставка на 
хранителни продукти, което се 
доказва с документи, издадени 
от специализираните институции 
съгласно действащата нормативна 
уредба. 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. 
3.Удостоверения за регистрация 
по Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 
и Наредба № 5 от 25.05.200бг. 
за хигиената на храните; 
Участниците следва да имат 
предвид, че удостоверенията, с 
които е необходимо да 
разполагат, трябва да 
удостоверяват, че обектите и 
транспортните средства, които 
всеки участник ще използува за 
упражняване на дейността си, 
свързана с предмета на 
поръчката, следва да отговарят 
на изискванията на съответните 
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нормативни актове, а именно -
Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 
и Наредба № 5 от 25.05.2006г. 
за хигиената на храните и 
други; 
4.Сертификати за качество на 
продуктите, удостоверяващи 
наличието на съответните 
технически спецификации, 
посочени в Раздел VII от 
настоящата документация; 
ЗАБЕЛЕЖКА - Сертификатите за 
качество се представят при 
извършване на доставката на 
продуктите, като към момента на 
участие в настоящата процедура 
всеки участник е длъжен да 
приложи декларация, 
удостоверяваща наличието на док 
-ти за качество на стоките. 

нормативни актове, а именно -
Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 
и Наредба № 5 от 25.05.2006г. 
•за хигиената на храните и 
други; 
4.Сертификати за качество на 
продуктите, удостоверяващи 
наличието на съответните 
технически спецификации, 
посочени в Раздел VII от 
настоящата документация; 
ЗАБЕЛЕЖКА - Сертификатите за 
качество се представят при 
извършване на доставката на 
продуктите, като към момента на 
участие в настоящата процедура 
всеки участник е длъжен да 
приложи декларация, 
удостоверяваща наличието на док 
-ти за качество на стоките. 
Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за 
възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не 
отговаря на някое от горните 
изисквания. 

Ш.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да П Не К! 
•Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания 
•Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 

увреждания 
Ш.З) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 
Ш.ЗЛ) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да О He • 
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 

Щ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да П Не П 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV.1) Вид процедура 
IV.1.1) Вид процедура 
Ю Открита 
• Ограничена 
• Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура: 

• Договаряне Има вече избрани кандидати: Да • He LJ 
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация 

• Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура: 
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• Състезателен диалог 

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога 
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой 
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой 
Критерии за ограничаване броя кандидатите: 

IV. 1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да • Не • 
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на 
договаряните оферти. 
1V.2) Критерий за оценка на офертите 
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
•най-ниска цена 

или 
икономически най-изгодна оферта при 
ЕЗ посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини) 

•показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 
Показатели Тежест 

1 Срок за изпълнение на поръчката 30 
2 Срок за подмяна на продукти, несъответстващи на 20 

изискванията 
3 Предлагана цена 50 
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да • Не Ш 
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) 

IV.3) Административна информация 
TV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо) 

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да • Не Й 
Ако да, посочете къде: 
•Предварително обявление за ОП •Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП: от 
• Други предишни публикации (когато е приложимо) 
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IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог) 
Срок за получаване на документация за участие 
Дата: 21/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 
Платими документи Да Ш Не • 
Ако да, цена (в цифри): 10 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане: 
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на 
хартиен носител всеки работен ден от 08:00 часа до 12:30 часа и 
от 13:30 часа до 17:30 часа. Стойността на настоящата 
документация на хартиен носител е в размер 10.00 лв. (десет 
лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в 
обявлението срок на касата на Общинска администрация -
Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, община Ботевград, София 
област, пл. „Освобождение" №13, срещу редовно издаден платежен 
документ или се превежда по банкова сметка на община Ботевград -
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД IBAN: BG93 FINV 91508404348306 
BIC FINV BG SF клон Враца, офис Ботевград. Документацията се 
изпраща на участника по пощата или по куриер за негова сметка. 
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
Дата: 28/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
Дата: дд/мм/гггг 
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие 
•ES HHDA ПЕТ DEN DlT QLT ЩМТ DPL QSK DFI 
• c s DDE Del Dfr Dlv Щни Dnl Dpi Dsl Dsv 
Друг: Български 
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) 
До дата: дд/мм/гггг 
или в месеци: или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 29/07/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00 
Място (когато е приложимо): в зала № 15 в сградата на Общинска администрация - гр. 
Ботевград 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да IE! Не П 
е приложимо) 
Участниците в настоящата процедура или техни упълномощени 
представители, представители на средствата за масово 
осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
VI. 1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е 
приложимо) 
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: 

Да • Не 69 

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да • Не й 
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фондове на ЕС 
Ако да, посочете проекта и/или програмата: 

VT.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на 
оферти по чл. 14, ал. 3 от ЗОП от 40 календарни дни се намалява 
със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път 
и с още пет дни, тъй като от датата на публикуване на 
обявлението в електронен вид, възложителят осигурява пълен 
достъп до документацията на интернет адреса на Община Ботевград, 
посочен в раздел IV.3.3 от настоящото обявление, а именно: 
http://www.botevgrad.org/profil-na-kupuvacha.html 
VI.4) Процедури по обжалване 
VJ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3) 
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: 
Съгласно чл.120 от ЗОП 
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Официално наименование 
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Адрес 

Град Пощенски код Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VL5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 27/06/2014 дд/мм/гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

П) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие 
Официално наименование 

Адрес 
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Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 
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О П И С А Н И Е 

на 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" 

1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и 
детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 
градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. 
Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

Целта на настоящата ОП е избор на доставчик на хранителни продукти за 
доставка, включваща храни от първа необходимост за детските заведения, както следва: 
ЦДГ "Славейче", ЦДГ "Синчец", ЦДГ "Звънче", ЦДГ "Слънце", ОДЗ "Иглика", ОДЗ 
"Кокиче" и детска ясла "Детелина", находящи се в гр. Ботевград, както и за нуждите на 
ОДЗ "Здравец" в с. Трудовец, ОДЗ "Детелина" в с. Скравена, ОДЗ "Детелина" в с. 
Врачеш, ОДЗ "Зора" в с. Новачене и ЦДГ "Здравец" в с. Литаково, в община Ботевград. 

Основните хранителни продукти, които ще се доставят за нуждите на 
изброените детски заведения са: хляб, брашно, картофи, захар, боб, леща, грах, яйца, 
сирене, олио, прясно мляко, консерви, риба, пилешко месо, кайма, ориз, грах, 
кашкавал, макаронени изделия, мед, кисело мляко, зеленчуци и плодове според 
конкретния сезон и др. 

Н.ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА И НЕЙНИЯ ВИД 

Община Ботевград на основание чл. 25, ал.1 от ЗОП, открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на централните детски градини, обединени детски заведения и 
детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за централните детски градини и 
обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. 
Литаково, на територията на община Ботевград." 

Н1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на обществената поръчка е Община Ботевград, гр. Ботевград, пл. 
"Освобождение" № 13. 

IV.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Всяка оферта трябва да съдържа всички изискващи се документи съгласно 
Обявлението, конкурсната документация и изрично посочените в чл. 56, ал.1 от ЗОП, а 
именно: 

1 .Административни сведения - попълва се образец № 1; 
2.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия, 

свързани с обществената поръчка - попълва се образец № 2; 
3.Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да 

не разпространява данни, свързани с поръчката - попълва се образец № 3; 

1 



4. Заверено копие на документ за регистрация или единен идентификационен 
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице. 

Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния 
орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод 
на български език. 

"Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната 
разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи". 

5.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 
- в случаите, когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически или 
юридически лица - оригинал или нотариално заверено копие; 

6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,6. „а" до „д", 
ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а (предложение 
първо) и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП попълват се образци № 4,4а. 

7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, 
съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 

7.1. Декларация (Образец №5), съдържаща информация за общ оборот за 
последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, придружена от баланси и отчети за 
приходите и разходите за посочените три (2011, 2012 и 2013 г.) години, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е установил 
дейността си. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, 
когато същите са вписани в Търговския регистър; 

8. Доказателства по чл. 51, ал.1, т, 1, т. 3 и т.6 от ЗОП: 
8.1.Декларация от участника съгласно Образец № 5а, съдържаща списък на 

основните договори за доставки, сходни на тези, които са обект на настоящата 
обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от 
датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително 
стойностите на договорите, датите и възложителите на доставките, придружен от 
препоръки за добро изпълнение. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде 
придружен от референция или препоръка за добро изпълнение, издадена от 
възложителите. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за 
съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на 
несъответствие, участникът се отстранява от поръчката. 

8.2.Описание на техническото оборудване /собствено или наето/, с което 
разполага участникът - вида на транспортните средства, включително документи за 
използването им по предназначението на поръчката, с които разполага участникът. 

Участникът трябва да разполага със специализирани транспортни 
средства, отговарящи на изискванията за доставка на хранителни продукти, 
което се доказва с документи, издадени от специализираните институции 
съгласно действащата нормативна уредба, 

* 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. 

8.3. Удостоверения за регистрация по Закона за храните, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на 
храните; 

Участниците следва да имат предвид, че удостоверенията, с които е 
необходимо да разполагат, трябва да удостоверяват, че обектите и 
транспортните средства, които всеки участник ще използува за упражняване на 

2 



дейността си, свързана с предмета на поръчката, следва да отговарят на 
изискванията на съответните нормативни актове, а именно - Закона за храните, 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 5 от 25.05.2006г. за 
хигиената на храните и други; 

8.4.Сертификати за качество на продуктите, удостоверяващи наличието на 
съответните технически спецификации, посочени в Раздел VII от настоящата 
документация; ЗАБЕЛЕЖКА - Сертификатите за качество се представят при 
извършване на доставката на продуктите, като към момента на участие в 
настоящата процедура всеки участник е длъжен да приложи декларация, 
удостоверяваща наличието на документи за качество на стоките. 

9.Декларация за участието на подизпълнител/и - попълва се образец № 6; 
10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се образец 
№7; 
Ако участникът заяви, че ще привлече подизпълнители, трябва да посочи вида 

на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, като те трябва също 
да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", ал. 
2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а (предложение 
първо) и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП попълват се образци № 4, 4а. 

11 .Декларация от членовете на обединението/консорциума, че всички членове на 
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон, за 
изпълнението на договора - попълва се образец № 8; 

12.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата - в случай, че това не е законният представител на участника; 

13.Декларация /свободен текст/, удостоверяваща, че участникът разполага с 
документи/сертификати за качество на стоките; 

14.Документ за закупена документация за участие - копие или оригинал; 
15.Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на вносната бележка 

или оригинал на банковата гаранция за участие; 
16.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 

приемане на условията в проекта на договора- образец № 9а; 
17.Предложение за изпълнение на поръчката - попълва се образец № 10 и се 

представя в отделен запечатан непрозрачен плик (Плик № 2) с надпис "Предложение за 
изпълнение на поръчката", съдържащ документите, свързани с изпълнението на 
поръчката; 

18.Предлагана цена - попълва се образец № 11, който съдържа ценовото 
предложение на участника; 

19.Други документи, които участникът счита, че са от особена важност, при 
оценката на офертата /не е задължително/; 

20.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП всеки от подизпълнителите трябва да представи 
документите по чл. 56, ал.1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице : 
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението; 
- документите почл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 
25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 
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Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 
56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 
5 и 6, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 

Документите по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 20 се 
поставят в отделен, запечатан, непрозрачен Плик № 1 с надпис «Документи за 
подбор», който се поставя в общия плик с офертата. 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по т. 17, се поставя 
в отделен, запечатан, непрозрачен Плик № 2 с надпис «Предложение за 
изпълнение на поръчката», който се поставя в общия плик с офертата. 

Ценовото предложение по т. 18 се представя в отделен запечатан 
непрозрачен плик (Плик № 3) с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с 
офертата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ КОПИЯ ОТ ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ДОКУМЕНТИ 
СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ДА БЪДАТ 
ЗАВЕРЕНИ С „ВЯРНО с ОРИГИНАЛА", С ПОЛОЖЕН ПОДПИС И ПЕЧАТ ОТ 
УЧАСТНИКА /или негов упълномощен представител/. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5. 

V.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Кандидатите за участие в процедурата получават документацията за 
участие, срещу заплащане на цена от 10 лв. до деня и часа, посочени в обявлението 
за обществена поръчка, от Информационния център на Община Ботевград като 
задължително оставят писмена информация на касата в центъра, относно адрес за 
кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес на лицето 
/ФЛ или К)Л/. 

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. 
До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 
Възложителят отговоря в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща 
разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са 
посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило 
запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се 
закупува от други участници. 

VI.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА /чл. 57 от ЗОП/ 

ОФЕРТАТА се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов 
упълномощен представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка в 
Деловодството на Информационния център на Община Ботевград. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 
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Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани 
плика, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 
документите описани в т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 20 от 
Раздел IV, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

2. Плик № 2 с надпнс "Предложение за изпълнение на поръчката", в 
който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, а 
именно Предложението, попълнено по образец № 10, описано в т. 17 от Раздел IV; 

3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 
предложение на участника, попълнено по образец №11, описано в т. 18 от Раздел IV. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 
на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър. 

УП.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на следните 
изисквания: 

Да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като съответстват на всички 
изисквания на националното законодателство (Закона за храните и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове), както и на законодателството на ЕС в тази насока. 

Доставяните стоки да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона 
за ветеринарномедицинската дейност, на Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената 
на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 
училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за 
деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за 
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 
детските кухни, Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на 
възраст от три до седем години в детски заведения и еквивалентната нормативна 
уредба на Европейската общност. 

Качеството на хранителните продукти е необхдимо да бъде съобразено с 
изискванията заложени в НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания 
към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 
училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 
ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.), произведени в съответствие с утвърдените 
български стандрати за качество. 

Участникът, определен за изпълнител, трябва да доставят хранителните 
продукти в съответствие със заявките на директорите на отделните детски заведения по 
обекти. 

Необходимо е участника да притежава технически потенциал, ресурси и 
организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, както и да 
притежава опит в изпълнение на подобен вид дейности. 
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Доставяните хранителни продукти трябва да са придружени със 
сертификат за качество и произход на всеки вид продукт. 

При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията за качество на 
хранителните продукти, съгласно действащата в страната или еквивалентна нормативна 
уредба, БДС и ДВСК и отрасловите нормативи и да са в начален срок на годност. 

Отделните артикули следва да имат опаковка и вид, отговарящи на българските 
стандартни норми и европейските изисквания. Доставяните продукти следва да бъдат 
снабдени със стикер, указващ датата на производство и крайния срок за употреба. 
Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават условия за 
замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. При доставката 
опаковката да бъде с ненарушена цялост. Доставяните хранителни продукти трябва да 
са етикетирани на български език. Не се допускат обозначения на етикета, които да 
заблуждават потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното естество, 
произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба. 
Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, посочени 
в образеца на ценовото предложение. 

VIII.CPOK НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е 90 дни, считано от крайния срок за 
получаване на оферти, съгласно обявлението за ОП. Това е периода от време, през 
който участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

IX.ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 
Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 

Гаранцията за участие в процедурата - в размер на 2 200 /две хиляди и двеста/ 
лева се представя във формата на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок 
на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата или парична сума, внесена 
по банкова сметка на община Ботевград, както следва: BG 58FINV91503304348314, 
BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград. 

Избраният за изпълнител участник заплаща гаранция за изпълнение в 
размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните 
форми: безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност най-малко 30 
(тридесет) дни по-дълъг от срока за изпълнение на поръчката или парична сума, 
внесена по банкова сметка на община Ботевград, както следва: BG 
58FINV91503304348314, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка, клон 
Враца, офис Ботевград. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на 
договора. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при 
условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

Гаранцията за участие в поръчката се задържа в следните случаи: 
> Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване 

на спора, когато участникът в поръчката за възлагане на обществена поръчка 
обжалва решението за определяне на изпълнител; 

> Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от 
нейната форма, когато участникът: 
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• оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на 
заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за 
получаване на офертите; 

• е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 
договор за обществена поръчка. 

Гаранциите за участие се освобождават, както следва: 

> на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на 
срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, 
съответно за определяне на изпълнител; 

> класираните на първо и второ място участници - след сключването на 
договор за обществена поръчка; 

> на останалите класирани участници - в срок пет работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

> при прекратяване на поръчката гаранциите на всички участници се 
освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на 
решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са 
представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от 
участие във възлаганата обществена поръчка. 

Х.КРИТЕРИИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Настоящата Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по 
обявената „открита процедура" за избор на изпълнител на горецитирания обект, е 
изготвена в изпълнение на чл.28, ал.1, т.7 от Закона обществените поръчки и 
съответства на избрания от Възложителя критерий за оценка - "Икономически най-
изгодна оферта". 

2. На оценка от комисията подлежат само предложения /оферти/ на участници, 
които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. 

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 
възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 
сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

И.ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА 
ОЦЕНКА 

Комисията за оценка на постъпилите оферти ще има за основни следните 
критерии: 

Икономически най-изгодното предложение, съгласно условията на конкурсната 
документация, при използване на следните показатели - точкова система за 
максимална оценка, а именно: 

1. Икономически най-изгодното и ефективно предложение - К - получава 
максимален брой от 100 точки, в това число: 
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- К1 - „срок за изпълнение на поръчката" - 30 точки; 

- К2 - „Срок за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията" - 20 
точки. 

- К4 - „предлагана цена" за доставката, като съвкупност от хранителните 
продукти, за които се възлага поръчката - 50 точки; 

2. Оценката по показателя „Срок за изпълнение на поръчката" се получава 
по следния начин: 

Брой точки на оценяваната оферта = К 1 най"кратьк срок х 30 
^ разглеждан срок 

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в кръгли часове. 

3.Оценката по показателя „Срок за подмяна на продукти, несъответстващи 
на изискванията" се получава по следния начин: 

Брой точки на оценяваната оферта = К 2 "^крагьк гаранционен сРок х 2 0 
2 разглеждан гаранционен срок 

Забележка: Срокът за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията, 
се посочва в кръгли часове. 

1. Оценката по показателя "Предлагана цена" се получава по следния начин: 

Брой точки на оценяваната оферта - К 4 наи~нискацена х 50 
|т> л разглеждана цена 

Показателите К1 и К2 се разглеждат на първи етап - отваряне на Плик № 2 
и се сумират, като се получава общ показател КЗ, който след отваряне и 
изчисляване на ценовото предложение се сумира с показател К4. 

Всяко ценово предложение получава комплексна оценка - сбор от 
посочените показателите или К комплексно = К4 + К 3. 

В крайната стойност на предложената доставка да бъдат включени всички 
разходи и начисления на изпълнителя за фактическото изпълнение, с включено ДДС. 

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената 
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Всички изисквания се доказват документално. 
2. Участникът може да представи всякаква друга информация, която да бъде 

полезна при оценяване на офертата му. 
3. В процеса на оценяване на офертите, комисията може да се ползва от права, 

дадени с чл.70 от Закона за обществени поръчки и да изисква от съответния участник 
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подробна писмена обосновка за оферираната цена, както и допълнителна информация 
по неговото предложение. 

4. Комисията по разглеждане, допускане и оценяване на офертите на 
участниците оформя своята работа в Протокол за разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите в съответствие с изискванията на ЗОП. 

Х1.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 
НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

За провеждане на процедурата, Възложителят с писмена заповед назначава 
оценителна комисия, при условията и по реда на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП. Комисията се 
назначава от Възложителя след изтичане срока за приемане на офертите. 

Заседанието на комисията по провеждане на процедурата ще зала № 15 в 
сградата на Община Ботевград, пл."Освобождение" № 13 в деня и часа, посочени в 
обявлението за обществена поръчка. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 
уведомяват писмено. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 
членове подписват плик № 3 с надпис „Предлагана цена". Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите 
участници. 

В присъствието на участниците или техните упълномощени представители, 
комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 
документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той 
съдържа. 

Комисията проверява съответствието на офертите на участниците с 
предварително обявените от възложителя условия. 

След извършването на изброените до тук действия, приключва публичната част 
от заседанието на комисията. 

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите 
относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола 
комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните 
нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се 
представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за 
всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на 
получаване на протокола. 

Участникът няма право да представя други документи освен посочените в 
протокола. 

След изтичането на 5 - дневния срок комисията проверява съответствието на 
документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за 
подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 
участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, 
да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 
представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на 
техническото и ценовото предложение на участниците. 
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Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като разгледа офертите и 
извърши оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписания от 
членовете на комисията протокол. 

Възложителят уведомява участниците писмено по пощата или по факс, телефон 
или имейл датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова 
информация. 

Преди да пристъпи към отваряне на ценовите оферти, комисията съобщава на 
присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от 
избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя 
разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три 
работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 
за отстраняване от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 
участникът да се отстрани. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато офертата не може да се определи по 
посочения по горе ред. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 

1. състав на комисията и списък на консултантите; 
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им; 
3. становищата на консултантите; 
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4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 
включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател; 

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 

6. дата на съставяне на протокола; 
7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията. 
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

ХП.ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от 

ЗОП; 
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 
3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, 

ал. 2 от ЗОП, респективно на Раздел VI Подаване на оферта от настоящата 
документация. 

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата 
членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга 
независимо от статута или правноорганизационната му форма. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

ХШ.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОЦЕДУРАТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА. 

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на 
комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците 
и участника, определен за изпълнител. 

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от 
издаването му. 

При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаването да му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже 
достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията. 

При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на 
предходния абзац. 
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Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с 
участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
изпълнител. 

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за 
изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато 
участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, посочени по -

долу. 
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените 

в обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП 

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок 
от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния 
срок. 

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата. 

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 
на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият 
заинтересован участник и няма заинтересовани участници; 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора: 

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, 
т. 2 от ЗОП; 
2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата. 
Точка 2 не се прилага в случаите когато намира приложение чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър. В такъв случай Възложителя не изисква представяне на 
документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелствата, 
вписани в търговския регистър. 

Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение единствено ако са на лице правнорегламентираните условия на чл. 43 от 
ЗОП. 

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в 
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
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изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. 

ЗАБЕЛЕЖКА ! При подписването на договора, участникът, определен за 

изпълнител, представя на Възложителя последният бюлетин към датата на подаване 

на офертите с усреднените цени на същите продукти, по цени на едро за Софийска 

област на САПИ ООД към МЗХ, който се прилага към договора и представлява 

неразделна част от него. 

Горното е необходимо, за да се удостовери обстоятелството, че предлаганата 

цена е съобразена с усреднената цена на продукта на едро за територията на 

Софийска област по бюлетина на „Системата на агропазарна информация"ООД, 

Министерство на земеделието и храните /САПИ/ - към датата на подаване на 

офертата на Изпълнителя. Процентното съотношение между двете цени към 

датата на подаване на офертата се запазва през целия период на действие на 

договора. Цените на отделните продукти могат да бъдат променяни на всеки 30 

/тридесет/ дни от датата на подписване на договора, след представяне от страна на 

Изпълнителя на периодични бюлетини на САПИ ООД. 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена 
поръчка с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, или няма кандидат 
или участник, който отговаря на изискванията по чл, 47 - 53а от ЗОП; 
2. всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя; 
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или проект; 
2. има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а 
от ЗОП или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия 
от възложителя; 
3. участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор, или 
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 
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в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 
47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението; 
4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2 от 
ЗОП. 
Възложителят е длъжен в тридневен срок от издаване на решението за прекратяване на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка да уведоми участниците за 
прекратяването, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на 
агенцията. 
При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. чл. 39, 
ал.1, т. 3, 5 и 6 от ЗОП или чл.39 ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на 
участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в 
процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване на процедурата за избор на 
изпълнител. 
Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие 
нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако 
решението за прекратяване е влязло в сила. 

XIV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага 
Закона за обществените поръчки. 

При противоречие в съдържанието на отделните документи от документацията, 
валиден е документът с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 
следната последователност: 

• Решение за откриване на процедурата; 
• Обявление за обществена поръчка; 
• Техническа спецификация; 
• Указания към участниците за участие в процедурата; 
• Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
• Образци за участие в процедурата. 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта е подадена от: 
/наименование на участника/ 

и подписана от: 

/три имена/ 
в качеството му/им на 

/длъжност/ 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес 
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 

Телефон №: 
факс№: 
e-mail: 

2. Лице за контакти 
Длъжност: 
Лична карта № ,издадена на от 
телефон / факс: 

3. Обслужваща банка: 

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

IB AN BIC 

Титуляр на сметката 
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът 
бъде определен за изпълнител на поръчката: 

IB AN BIC 

Титуляр на сметката 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Яовачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/-ната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
{посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
участника/подизпълнителя) 
на 

(наименование на участника, подизпълнителя) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава , 

град бул./ул , 

№ тел.: факс: , 

e-mail: -
участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на 
гр. Ботевград " 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че съм разгледал документацията за участие и съм запознат с 
указанията, както и с всички обстоятелства и условия за участие в 
горепосочената процедура, които приемам без възражения. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 
(подпис и печат) 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ДолуподписаниятЛната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
ши държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
{посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
участника/подизпълнителя) 
на , 

(наименование на участника, подизпълнителя) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): , Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава , 

град , бул./ул , 

№ , тел.: , факс: , 
e-mail: -

участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени 
детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на 
територията на гр. Ботевград " 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата; 

2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението 

на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена; 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под 

никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми 

известни във връзка с моето участие в откритата процедура. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 
(подпис и печат) 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", ал. 2, т. 2 и 5 и 
ал. 5, т. 1 

от Закона за обществените поръчки 

Подписаният: 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на 

(длъжност) 
на Участник: 

в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени 
детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на 
територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
2. Не съм лишен от правото да доставям хранителни продукти, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби 
на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

Даш: ДЕКЛАРАТОР: 
(подпис, печат) 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се 
подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 
от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на 
чуоюд език се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

„Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на 
Закона за обществени поръчки са: 

1. роднини по права линия без ограничения; 
2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
3. роднини по сватовство - до втора степен включително; 
4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
5. съдружници; 
6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на 

другото; 
7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете 

или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно 
на общината в това дружество. 

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния 
класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 4а 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал, 2, т. 1,2а (предложение първо) и 3 и ал. 5, т. 2 от Закона 
за обществените поръчки 

Подписаният: 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност 
(номер на лична карта, дата, орган и място на 
издаването) 

в качеството си на 
(длъжност) 

на -
(наименование на участника) 

участник в обществена поръчка ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и 
детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 
градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. 
Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по 

ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и 
подзаконови актове; 

3. Представляваният от мен участник 
(посочете фирмата на участника): 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон; 
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове; 
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността 

си. 
4. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на 

задължения по договор за обществена поръчка, доказани от възложителя с влязло в 
сила съдебно решение. 

5. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към 
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията1 или задължения за данъци или вноски за 

-1 

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 
настоящата декларация. 

1 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 
или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени 

в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

Дата: г. ДЕКЛАРАТОР: 

ПОЯСНЕНИЯ 

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да 
бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от 
ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 
от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на 
чужд език се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един оттях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и 
от ЗОП 

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на 
лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година 
от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с 
търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година 
от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало 
действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, 
както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител ши член на 
орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. 
Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените. 

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната 
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е 
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, 
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 
ши предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в 
продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да 
представлява физическо ши юридическо лице в такива процедури пред институцията, 
в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени 
поръчки ши в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, се пршага и за юридическо лице, в което публичното лице е 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 
управление ши контрол след освобождаването му от длъжност. 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ №5 

Декларация, съдържаща информация за общия оборот 

Подписаният: 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност 
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 
(длъжност) 

на -
(наименование на участника) 

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градиш и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на 
гр. Ботевград" 

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има: 

1. Общ оборот от за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години. 
2011 г. 2012 г. 2013 I. ОБЩО 

(2011 г. + 2012 г. +2013 г.) 
Общ оборот за 
последните три 
(2011, 2012 и 2013 
г.) години (в лева) 

*3абележка: Декларацията следва да бъде придружена от баланси и отчети за 
приходите и разходите за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която 
участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите 
не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър. 

Дата: г. Декларатор: 

*** Когато участникът в поръчката е обединение, настоящият документ се 
попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва 
съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор. 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ № 5а 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за основните изпълнени договори за доставки на хранителни продукти 

ДолуподписаниятАната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
участника,подизпълнителя) 
на 

(наименование на участника, подизпълнителя) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): , Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава , 

град , бул./ул , 

№ ,,тел.: , факс: , 

e-mail: 

участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени 
детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на 
територията на гр. Ботевград " 
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„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Участникът/ подизпълнителят, когото представлявам, има сключени и 

изпълнени през последните три години основни договори за доставки за различни 

видове хранителни продукти, сходни с предмета на настоящата поръчка, съгласно 

приложения списък, неразделна част от настоящата декларация. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по 

чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 

(подпис и печат) 

Списък на сключени договори за доставки на хранителни продукти, изпълнени от 

участника през последните три години, считано от датата, определена като 

краен срок за представяне на офертите 

от 
(.наименование на участника, подизпълнителя) 

№ Предмет на 
договора 

Основни дейности 
по договора 

Стойност в 
лева без ДДС 

Начална и 
крайна дата 
на 
изпълнение 
на договора 

Възложител 
/ клиент 

1 
2 
3 

2 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Приложения: 
- Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от референция 

или препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите, съдържаща 
следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и 
крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на 
извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента дали 
работата на изпълнителя е била извършена качествено и в срок, лица за контакти, 
телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна 
информация. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 

(подпис и печат) 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ОБРАЗЕЦ №6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

ДолуподписаниятАната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
ши държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
участника) 
на .......... 

(наименование на участника) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава , 

град бул./ул , 

№ , тел.: факс: , 

e-mail: -

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, 
обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и 
за целодневните детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. 
Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията нагр. Ботевград" 

1. При възлагане на горепосочената обществена поръчка няма да ползваме / ще 

ползваме подизпълнител/и (ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнителят*, който ще ползваме е: 

? 
(посочва се наименованието на подизпълнителя) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): , Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава , 

град , бул./ул 

№ , тел.: , факс: , 

e-mail: 

представляван от 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес , № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
ши държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството си на 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 

подизпълнителя) 

3.Подизпълнителят* ще 

(посочва се наименованието на подизпълнителя) 

изпълнява % от общата стойност на поръчката и 

следните конкретни видове работи от предмета на обществената поръчка: 

2 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

4. Приемаме да отговаряме за действията, бездействията и работата на 

посочения подизпълнител / посочените подизпълнители (ненужното се 

зачертава) като за свои действия, бездействия и работа. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 

(подпис, печат) 

* Информацията по т. 2 и т. 3 се попълва толкова пъти, колкото е 

броят на подизпълнителите, които участникът декларира, че ще ползва 

за изпълнение на поръчката. 
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детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

О Б Р А З Е Ц № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/-ната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
ши държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
(<посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
подизпълнителя) 
на 

(наименование на подизпълнителя) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава 

град бул./ул , 

№ , тел.: факс: , 

e-mail: 

подизпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, 
обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за 
целодневните детски градини и обединени детски заведенш в с. Трудовец, с. Скравена, с. 
Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ: 

1 
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градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Представляваният (ото) от мен : 
(посочете фирмата, която представлявате) 

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 
при изпълнение 

(посочете наименованието на участника) 

на горепосочената поръчка. 
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

(посочете процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на 
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от Вас като подизпълнител) 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 
право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 

(подпис и печат) 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 
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ОБРАЗЕЦ № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/-ната/ 
(трите имена) 

(посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 
или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност в случай, 
че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 

в качеството ми на 
{посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 
участника) 
на 

(наименование на участника в обединението/консорциума) 

регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: / вписано 

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код 

(ЕИК): Идент. № по ДДС: 

със седалище и адрес на управление: държава 

град , бул./ул , 

№ , тел.: , факс: , 

e-mail: 

член на обединение/ консорциум -

(наименование на обединението/консорциума) 

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, 
обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и 
за целодневните детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. 
Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 
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Д Е К Л А Р И Р А М : 

като член на обединението/ консорциума, участник в горепосочената открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка, че: 

1. всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и 
поотделно, по закон за изпълнението на договора; 

2. водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума; 

3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на 
водещия член на обединението/ консорциума; 

4. всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР: 

(подпис и печат) 

Забележки: 
Декларацията се попълва и представя от лицата, представляващи 

дружеството, което е член на обединението / консорциума, съгласно чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП, а в случай, че членовете са юридически лица - от техните представители в 
съответния управителен орган. 
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градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
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Образец № 9 

Д О Г О В О Р 

Днес, 2014 год., в гр. Ботевград , между: 

1.0БЩИНА БОТЕВГРАД, ЕИК 000776089, представлявана от Георги 

Цветанов Георгиев - кмет на Община Ботевград и Анелия Божилова - гл. счетоводител, 

наричан по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2 
регистрирано по ф.д. № / г. по описа на 

съд, БУЛСТАТ: 

/ вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, 

с единен идентификационен код (ЕИК): със седалище 

и адрес на 

управление: 

представлявано 

от 

с ЕГН наричан по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

и на основание чл. 41 от ЗОП и във връзка с Решение № / г. 
на кмета на община Ботевград за класиране на офертите и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. 
Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени детски заведения в с. 
Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. 
Ботевград " 

се сключи настоящият Договор за следното: 

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧЛ.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни 

следното: 

Ал. 1 .Да доставя хранителни продукти за нуждите на следните обекти: 
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детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ЦДГ "Славейче", ЦДГ "Синчец", ЦДГ "Звънче", ЦДГ "Слънце", ОДЗ 
"Иглика", ОДЗ "Кокиче" и детска ясла "Детелина", находящи се в гр. 
Ботевград; 
ОДЗ "Здравец" в с. Трудовец, ОДЗ "Детелина" в с. Скравена, ОДЗ 
"Детелина" в с. Врачеш, ОДЗ "Зора" в с. Новачене и ЦДГ "Здравец" в с. 
Литаково, в община Ботевград. 

Съответните хранителни продукти са подробно описани в Образец № 11 

/предлагана цена/ и ще бъдат доставяни с транспорт на Изпълнителя, при условията на 

периодично повтарящи се доставки по заявки на Възложителя/ръководителите на 

съответните учебни детски заведения, в зависимост от конкретните потребности на 

същия. 

Ал.2.Да доставя хранителни продукти, включващи храни от първа 

необходимост, наричани за краткост в Договора "стока", конкретизирани по вид, 

технически данни, количество, качество и единични цени в Предлаганата цена — 

Образец №11, която е неразделна част от настоящия договор. 

Доставките да обхващат изцяло всички дейности по реализиране на поръчката, 

като товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности. 

Изпълнителят трябва да извършва доставките в съответствие със заявените количества 

и при график на доставяне, определен от Възложителя/ръководителите на съответните 

учебни детски заведения, в зависимост от потребностите и специфичните условия за 

функциониране на бюджетното звено, в което ще се извършва доставката. 

Доставките да се извършват със собствени или наети транспортни средства, 

отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставки на хранителни продукти. 

Ал. 3. Възложителят заплаща горепосоченото изпълнение по реда, описан в 

настоящия договор. 

Ал. 4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ календарна година, 

считано от датата на подписването му от двете страни. 

II. КАЧЕСТВО 

2. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, на Наредба № 5 от 25.05.2006г. за 

хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. 

доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на 
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децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба №6 

от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от три до седем години в 

детски заведения, БДС и задължително да са придружени със сертификат за качество и 

произход. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати се определя съобразно 

количеството на доставените "стоки" и стойността им, посочена в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. Цените са с 

включен ДДС. 

3.2. Цената по т.3.1. е определена при условие на доставка франко склада на 

конкретното учебно детско заведение, съгласно Образец № 11 и включва всички 

разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката. Предлаганата цена е 

съобразена с усреднената цена на продукта на едро за територията на Софийска 

област по бюлетина на „Системата на агропазарна информация" ООД, 

Министерство на земеделието и храните /САПИ/ - към датата на подаване на 

офертата на Изпълнителя. Процентното съотношение между двете цени към 

датата на подаване на офертата се запазва през целия период на действие на 

договора. Цените на отделните продукти могат да бъдат променяни на всеки 30 

/тридесет/ дни от датата на подписване на договора, след представяне от страна на 

Изпълнителя на периодични бюлетини на САПИ ООД. Последният бюлетин към 

датата на подаване на офертите с усреднените цени на същите продукти, по 

цени на едро за Софийска област на САПИ ООД към МЗХ е приложен настоящия 

договор и представлява неразделна част от него. 

3.3. Цените, предложени в офертата могат да бъдат коригирани по силата на този 

договор еднократно, след изтекъл шестмесечен период, при наличие на следните 

условия: 

- депозирано писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително придружено с 

официален документ, издаден от Националния статистически институт; 

- промяна на индекса на потребителските стоки за изтеклото шестмесечие с над 

3%. 

3.4. Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.3.1. с платежно нареждане по 

банков път по сметка № банков 

код , банка 

, при отложено плащане до календарни дни от доставката на 

хранителните продукти. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.3.1 при условията на т. 4.1 след 

представяне на следните документи: 

а/ сертификат за качество и произход на стоките; 

б/ фактура, издадена на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в/ складова разписка; 

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК. 

6.1. Мястото на доставка по смисъла на Договора е в складовете на обектите, 

както следва: 

ЦДГ "Славейче", ЦДГ "Синчец", ЦДГ "Звънче", ЦДГ "Слънце", ОДЗ 
"Иглика", ОДЗ "Кокиче" и детска ясла "Детелина", находящи се в гр. 
Ботевград; 
ОДЗ "Здравец" в с. Трудовец, ОДЗ "Детелина" в с. Скравена, ОДЗ 
"Детелина" в с. Врачеш, ОДЗ "Зора" в с. Новачене и ЦДГ "Здравец" в с. 
Литаково, в община Ботевград. 

6.2. Срокът за доставка на стоката и предаване на договорената документация е 

час/а, след приемане на заявка, като периодичността на заявките се определя от 

Възложителя /съответно по заявки от директорите на отделните детски заведения/. 

6.3. Предаването и приемането на стоката на мястото на доставката се 

извършва и удостоверява със складова разписка и фактура. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено и в 

определените срокове; 

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената документацията с 

необходимото съдържание за използването и по предназначение; 
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в/ да достави стоките на място в обектите по чл. 6.1. в договорения вид, 

количество и качество. 

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на 

настоящия Договор; 

б/ да заплати цената на договора по ред и при условията, договорени между 

страните. 

VIII. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИ. 

8.1 Приемането на стоката се извършва със стокова разписка и представена 
фактура. 

8.2 Установяването на отклонения от БДС или еквивалентно се извършва 
писмено с протокол, подписан от двете страни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да иска отбив от цената на хранителните продукти или да прекрати договора. 

8.3 При установяване на скрити недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

съставя комисия, която да констатира писмено с протокол количеството и вида на 

скритите недостатъци на приетата стока. Протоколът се предоставя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който в срок от 24 часа от получаването му заменя стоката или 

възстановява сумата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

9.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за 

гарантиране на техническите параметри и качество на стоката и извършените дейности, 

в размер на 3 % от стойността на договора, съобразно ценовото предложение, 

представено от Изпълнителя. Гаранцията се предоставя под формата на неотменима и 

безусловна банкова гаранция със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни по-

дълъг от срока за изпълнение на поръчката или парична сума, внесена по банкова 

сметка на община Ботевград, както следва: BG 58FINV91503304348314, BIC 

FINVBGSF - Първа инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград, в размер 

на / / лв. 

9.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. 
9.3.Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 дни след изтичането 

на срока на договора. Освобождаването на гаранцията се извършва чрез предаване 
оригинала на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка, когато 
гаранцията е парична сума. 

9.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи 
лихви. 
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9.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията, независимо от 
уговорената неустойка, в случаите, при които поради виновно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, развали договора, 

9.6.При частично неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа пропорционална част от сумата по гаранцията, 
съответстваща на неизпълнената част от договора. 

9.7.Гаранцията за изпълнение не се освобождава 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 съда. 

X. НЕУСТОЙКИ 

10.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката или част от нея, или 

изискуемата за нея техническа документация, или не изпълни други договорени 

дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0.1% от стойността на стоката, за която е реализирана забавата, 

за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на стоката. 

10.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0.1% от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от дължимото 

плащане. 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

11.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и 

при условие, че е представена гаранция за изпълнение на договора в пълно 

съответствие с договореното, както и документите, издадени от съответните 

компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка. 

11.2.Договорът за обществена поръчка не може да бъде променян или допълван 

от страните по договора с изключение на случаите, регламентирани в чл.43, ал.2 от 

ЗОП. 

11.3. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в 
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. 

11.4. За въпросите, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се 

прилагат Закон за обществени поръчки, Търговския закон, Закон за задълженията и 

договорите и другите действащи в страната нормативни актове. 
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11.5. Настоящият договор се сключи и подписа в три еднообразни екземпляра -

два екземпляра за възложителя и един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10; 

2.Предлагана цена - образец №11; 

3.Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП. 

4.Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или безусловна и 

неотменима банкова гаранция, в размер на 3 % от стойността на договора, внесена по 

сметка на Община Ботевград, както следва: BG 58FINV91503304348314, BIC 

FINVBGSF - Първа инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград, внесена 

на година. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА: 
/Георги Георгиев/ 

Гл. счетоводител: 
/Ан. Божилова/ 

ЮРИСКОНСУЛТ: 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

на документация за участие в открита процедура по реда на Закона 
за обществени поръчки с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски 
градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. 
Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград", открита с Решение № ОП-5/27.06.2014г. 
на Кмета на община Ботевград: 

1 .РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

2.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

4.0БРАЗЦИ 

5.ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ 
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Образец № 9а 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 
за приемане на условията в проекта на договора 

Подписаният: 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на 

(длъжност) 
на -

(наименование на участника) 
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла 
на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и 
обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. 
Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам 
(ненужното се зачертава) условията в него. 

г. 
(дата на подписване) 

Декларатор: 
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заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и 

обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на 
територията на гр. Ботевград" 

Образец № 10 

Наименование на Участника: 

Седалище по регистрация: 
BIC, ТВ AN; 
Булстат номер/ЕИК 
Точен адрес за кореспонденция: 

(държава, град, пощенски код, улица, Щ 
Телефонен номер: 
Факс номер: 
Лице за контакти: 
е mail: 

ДО 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
2140 БОТЕВГРАД 
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ" №13 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка 

Наименование на 
поръчката: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
целодневни детски градини, обединени детски заведения и 
детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за 
целодневните детски градини и обединени детски 
заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. 
Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че 
отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 
процедурата. 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, е 
съобразено с Техническите спецификации. 

Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията за участие 
като участници и относно стоките, които ще бъдат доставени, посочени в документацията 
за участие в процедурата. Към подадената от нас оферта са приложени удостоверения и 
/или/ сертификати, доказващи това. 

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в 
документацията за участие в процедурата. Съгласни сме валидността на нашата оферта да 
бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 
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територията на гр. Ботевград" 

Предлагаме да изпълним пълния обем от поръчката, съгласно изискванията на 
Възложителя при следните условия: 

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в 
документацията на настоящата обществена поръчка; 

2. Доставките ще бъдат изпълнявани при стриктно съблюдаване на изискванията на 
Възложителя; 

3. Изпълнението ще бъде съобразено с приложимата нормативна уредба; 

I. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.3а място на изпълнение на поръчката се счита - Складовете на съответните 
учебни детски градини, находящи се на територията на община Ботевград /посочва се 
местоназначението! 

II СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1 .Срокът за доставка на всяка конкретна заявка е 

часа (словом часа). 

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в кръгли часове. 

III. СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ПРОДУКТИ, НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА 

1. Срокът за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията е 

часа (словом часа). 

Забележка: Срокът за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията, се посочва в кръгли 
часове. 

Подпис: 

Дата 

Име и фамилия 

/ / 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски 
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Длъжност 

Наименование на участника 
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Образец № 11 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

за участие в процедура за: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени 
детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на 
територията на гр. Ботевград " 

Уважаеми госпожи и господа, 

предлагаме да доставим продукти от първа необходимост, описани в 
таблиците по-долу, в съответствие с изискванията на Възложителя в процедурата по 
цени и за сумите, посочени в настоящето Ценово предложение. 

Съгласни сме представеното от нас Ценово предложение да бъде валидно за 
период от 90 дни от крайния срок за получаване на оферти и ще сме обвързани с него, 
същото може да бъде прието във всеки един момент преди изтичане на този срок. 

В доставката ще бъдат включени следните подизпълнители (избройте имената 
и адресите на подизпълнителите, вида на тяхното участие и процентното участие 
на подизпълнителя спрямо общата стойност на офертата). 

Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията за участие 
като участници и относно стоките, които ще бъдат доставени, посочени в 
документацията за участие в процедурата. Към подадената от нас оферта са приложени 
удостоверения и /или/ сертификати, доказващи това. 

/пълно наименование на участника/ 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

за 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, 

обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за 
целодневните детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. 
Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград " 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка за 
изпълнение с обект горепосочения предмет, Ви предлагаме цени на продукти, както 
следва: 

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

1. Изпълнението на предмета на поръчката за доставка на хранителни продукти 
за нуждите на целодневните детски градини и обединени детски заведения на 
територията на гр. Ботевград, както и за целодневни детски градини и обединени 
детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград, ще извършим при следните цени: 

№ Описание 
на стоките 

К-во /бр., 
кг., л. / 

Единична цена в 
лв. 

без ДДС 

Единична цена в 
лв. с ДДС 

1 2 3 4 5 
Брашно 
Зрял боб 
Леща 
Картофи 
Консерва домати 
Консерва грах 
Консерва зелен 
боб 
Консерва кисели 
краставички 
Свинско месо 
Телешко месо 
Захар 
Натурален сок 
Лютеница 
Кашкавал 
Пилета 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Пилешки бутчета 
Риба 
Квасено мляко-
3,6 % 
Квасено мляко-2 % 

Кайма 
Шоколадови 
вафли 
Сухи пасти 
Олио 
Оцет 
Прясно мляко-3,6 % 

Прясно мляко-2 % 
Ориз 
Сирене 
Хляб 
Яйца-клас „А" 
Ябълки 
Банани 
Дини 
Грозде 
Пастет 
Салам шпеков 
Наденица 
Кренвирши 
Лук 
Зеле 
Конфитюр 
Мед 
Макарони 
Нишесте 
Сол 
Шарена сол 
Червен пипер 
Сода бикарбонат 
Бисквити 
обикновени 
Мая за хляб 
Чубрица 
Дафинов лист 
Джоджен 
Бакпулвер 
Ванилия 
Меденки 
Грухана пшеница 
Кори за баница 
Сухо мляко 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Боза 
Пикантина 
Кус - кус 
Халва 
Моркови 
Фиде 
Портокали 
Кайсии 
Мандарини 
Лимони 
Масло 
Домати 
Тиквички 
Краставици 
Чушки 
Пъпеши 
Череши 
Чай 

ОБЩО 
без 
Ш У : 
ОБТЦО 

• с • 
ДДС:; 

2.Изпълнението на предмета на поръчката за доставка на хранителни продукти за 
нуяедите на детска ясла "Детелина" - гр. Ботевград, ще извършим при следните 
цени: 

№ Описание К-во /бр., Единична цена в Единична цена в 
на стоките кг., л. / лв. 

без ДДС 
лв. с ДДС 

1 2 3 4 5 
Хляб 
Прясно мляко-3,6 % 

Прясно мляко-2 % 
Квасено мляко-
3,6% 
Квасено мляко-2 
% 
Сирене 
Брашно 
Захар 
Пудра захар 
Какао 
Кашкавал 
Кайма 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Риба - филе 
Пилешки бутчета 
Яйца-клас „А" 
Картофи 
Лук 
Зрял боб 
Леща 
Олио 
Сух грах 
Ориз 
Нишесте 
Домати консерва 
Лютеница 
Телешки салам 
Кренвирши 
Галета 
Мармалад 
Конфитюр 
Халва 
Компот 
Мед 
Макарони 
Домати 
Краставици 
Чушки 
Тиквички 
Зеле 
Моркови 
Череши 
Паприкаш 
Дини 
Грозде 
Мандарини 
Пъпеши 
Овесени ядки 
Грис 
Банани 
Кус-кус 
Жито 
Чай 
Болгур 
Юфка 
Бисквити 
„Закуска" 
Шарена сол 
Ванилия 
Чубрица 
Пикантина 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Джоджен 
Мая за хляб 
Сол 
Сода бикарбонат 
Червен пипер 
Лимонтозу 
Локум 
Канела 
Нектар 
Ябълки 
Праскови 
Портокали 

о щ о ; 
• .без 
-шШл 
/ОБЩО. 

Ш&й шшш 
У Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата: цените са в левове, като се посочват 
единични цени за бр., кг., или л. с включен ДДС. Крайната цена на всеки 
продукт включва транспортни разходи, печалба и ДДС и др. присъщи 
разходи. 

> Всички посочени цени са при условие на доставка франко, складовете на 
обекта за снабдяване. Доставката на хранителните продукти ще се извършва 
по заявка и при график, определен от Възложителя, респективно от 
ръководителите на детските учебни заведения. 

II. Доставката на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и 
обединени детски заведения на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните 
детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. 
Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград и доставката на хранителни 
продукти за нуждите на детска ясла "Детелина" - гр. Ботевград ще извършим при 
следната обща цена: 

лв. (словом лв.) без ДДС и 
лв. (словом лв.) с начислен ДДС 

Ш.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е 
/направеното от участника предложение не е обвързващо за възложителя/ 



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени 
детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски 

градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, 
на територията на гр. Ботевград " 

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото 
изпълнение на Договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в 
документацията за участие и по вид и начин описан в настоящото предложение. 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
(име и фамилия) 

(длъжност на управляващия лицето - участник) 


