ОБЩ ИНА ГЕНЕРАЛ ТОШ ЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5, www.toshevo.org
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни стоки”

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. КРАТКО ОПИСАНИЕ.
1. Възложител на настоящата обществена поръчка, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, е Кмета
на Община Генерал Тошево – Валентин Вълчев Димитров, Община Генерал Тошево,
гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5, интернет адрес: www.toshevo.org, тел.:
05731/2020, факс: 05731/2505
2. Обект на обществената поръчка е доставка – чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
3. Предмет на обществената поръчка : „Доставка на пакетирани хранителни стоки”
4. Кратко описание на обществената поръчка – доставка на пакетирани хранителни
стоки, съгласно приложена Техническа спецификация.
5. Мотиви за избора на ред за възлагане.
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обекта на настоящата
обществена поръчка, се включва в прага до 70 000 лв. без ДДС, съгласно чл.20, ал.3, т.2 от
ЗОП.
Предвид изложеното, с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се
постигнат и най-добрите за Възложителя условия, да се защити обществения интерес, чрез
осъществяване на контрол върху разходването на средства от общинския бюджет и
едновременно с това да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и
прозрачност при участие на неограничен кръг от заинтересовани лица, както и при
съблюдаване нормата на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, е определен реда за възлагане на
обществената поръчка – чрез обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и
шеста от ЗОП.
ІІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ.
1. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от общинския бюджет
на Община Генерал Тошево.
Прогнозната стойност на поръчката е до 68 187,93 лв. без ДДС. Същата е максимална
и не трябва да се надвишава.
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2. Срок за изпълнение на поръчката – 24 (двадесет и четири) месеца.
3. Място и начин за изпълнение на поръчката
Място на изпълнение: общински детски градини, Домашен социален патронаж и
Обществена трапезария на територията на Община Генерал Тошево, съгласно приложения
списък. Списъкът на заведенията може да бъде съкращаван или допълван по време на
действие на договора, за което на изпълнителя ще бъде изпращано уведомително писмо.
Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в
съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски градини,
Домашен социален патронаж и Обществена трапезария на територията на Община Генерал
Тошево, на адресите указани в следния Списък на заведенията в община Генерал Тошево:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ЗАВЕДЕНИЕТО

1

Домашен социален
патронаж
Обществена трапезария
ДГ „Пролет“
ДГ „Първи юни“
ДГ „Радост“
ДГ село Василево
ДГ село Кардам
ДГ село Красен
ДГ село Люляково
ДГ село Преселенци
ДГ село Присад
ДГ село Пчеларово
ДГ село Спасово

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

АДРЕС НА ЗАВЕДЕНИЕТО

ул. „Васил Априлов“, №8
ул. „Васил Априлов“, №8
ул. „Христо Ботев“, №18
ул. „Мургаш” 1
ул. „Дора Габе” 6
с. Василево
с. Кардам, ул. „Тополи“, №1
с. Красен
с. Люляково
с. Преселенци
с. Присад
с. Пчеларово
с. Спасово

4. Цени и начин на плащане
Цените на хранителните продукти се формират на база информационния бюлетин на
САПИ ЕООД за област Добрич, представян от участника на тримесечие.
В образец „Ценово предложение”, участникът следва да оферира за доставката на всеки
хранителен продукт - % (процент) отстъпка от осреднената цена на едро, без ДДС на САПИ
ЕООД.
Възложителят не изисква при подаване на офертата участникът да представи бюлетин
на САПИ ЕООД.
Размерът на предложеният % отстъпка от осреднените цени на САПИ ЕООД не се
променя за срока на действие на договора.
ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Общи изисквания към доставката на хранителните продукти
• Доставката на хранителните продукти се извършва в работни дни, без събота и
неделя.
• Доставката на хранителните продукти, се извършва след предварителна заявка на
Възложителя и/или негов представител, в деня предхождащ доставката по един от следните
начини:
- по факс, с надлежно удостоверени дата и час;
- по ел.поща, с надлежно удостоверени дата и час;
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- по телефон – в случаите, в които посочените по-горе начини не са възможни.
• Количествата, посочени от Възложителя, са ориентировъчни/прогнозни за срок от 24
месеца. Възложителят има право да ги променя (увеличава или намалява), съобразно
потребностите си.
• При промяна на лицата или транспортните средства, участникът следва да уведоми
писмено Възложителя за промените, най-късно до датата на доставка, от която ще важат
промените.
• При доставката на хранителните продукти, участникът следва да представи образец на
документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран
по реда на чл. 12 от Закона за храните, с който ще се придружават храните при
транспортирането им и ще се предават на Възложителя и/или упълномощени от него лица.
Документът за произход трябва да съдържа минимум следната информация: пореден номер
(№); дата и място на издаване; наименование и адрес на управление на фирмата, издала
документа; получател – име и адрес; вид и наименование на храната; партиден номер на
храната; срок на трайност /или срок на минимална трайност; условия за съхранение;
количество; производител; наименование, адрес, регистрационен номер (за храните от
неживотински произход); страна на произход; доставчик – наименование, адрес, № на
транспортно средство; предал: подпис и печат /управител или упълномощен представител на
фирмата, издала документа.
• Хранителните продукти по всяка конкретна заявка се предават със следните
придружаващи ги документи:
- документи, удостоверяващи произхода на храната, издаден от обекта, регистриран по
реда на чл. 12 от Закона за храните по образец от офертата му.
• Доставените хранителни продукти следва да отговарят на всички действащи
нормативни изисквания, регламентиращи производството и търговията с хранителни
продукти, както и на БДС или еквивалентни национални/европейски стандарти, изисквания
за безопасност и качество, съгласно европейското и национално законодателства и
изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации от документацията за
участие.
• При включване в заявка на продукт, който не се съдържа в техническата
спецификация на Възложителя, цената на този продукт се ценообразува като от осреднената
цена на бюлетин на САПИ ЕООД се извади % отстъпка относим за групата храни, към която
заявеният продукт принадлежи.
• Заявката задължително трябва да съдържа: наименование и адрес на Възложителя;
вида хранителни продукти; количество; мерна единица; име и фамилия на лицето, изготвило
заявката;
• За предаването на доставените хранителните продукти по отделните заявки и за
удостоверяване датата на тяхната доставка се подписват приемо-предавателни протоколи
и/или складови разписки от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя;
• В момента на доставяне на хранителните продукти по дадена заявка упълномощеното
лице на Възложителя проверява за: съответствие с направената заявка; за липси и явни
недостатъци на доставените хранителни продукти, срока на годност на същите, както и за
пълнотата на придружаващата ги документация, като в случай на наличие на несъответствие,
липси или явни недостатъци, предявява рекламации за тях в момента на доставката.
Рекламациите се вписват в приемо-предавателни протоколи и отразяват вида на
констатираното несъответствие, а ако то касае хранителен продукт се вписват партида,
производител/доставчик и количество, като срокът за отстраняване на рекламациите е до 3
часа, считано от предоставянето на подписания приемо-предавателен протокол;
• Възложителят/упълномощено от него лице може да прави рекламации за скрити
недостатъци или несъответствия в срок от 24 часа, считано от датата на доставката,
установена с приемо-предавателен протокол по предходната точка;
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• При установяване на скрити недостатъци или несъответствия със сертификатите за
качество Възложителят чрез упълномощеното лице в срок от 24 часа от установяването на
недостатъка или несъответствието уведомява Изпълнителя като изпраща по факс или ел.
поща рекламационно писмо. Хранителните продукти, показали недостатъци или
несъответствия се пазят от упълномощеното лице като се съхраняват отделно от годните за
употреба и същите се предоставят за преглед на Изпълнителя или на определено от него за
тази цел лице.
• В срок от един работен ден от датата на получаване на рекламационното писмо,
Изпълнителят е длъжен да провери на място хранителните продукти, за които е изпратена
рекламацията и при приемане на същата да ги замени. В случай, че не приеме рекламацията,
отказът следва да бъде в писмена форма с ясно и точно посочване на причините, поради
които отхвърля рекламацията.

Продукт

№
1

Технически
спецификации за
продукта

Мярка Количество

Брашно
тип
500 Пшенично, бяло, произведено
по УС България N01/2011,
"Стандарт България"
пакет 1кг.

кг.

6110

Пшенично, бяло, тип 500,
пакет 5 кг.

кг.

2400

бр.

3720

2

Брашно тип 500 пакет 5
кг

3

Бакпулвер, ам. сода,
лимонена киселина

4

Грухана пшеница /жито/

пакет 0,500 кг.

бр.

700

5

Грис пшеничен

пакет 0,500 кг.

бр.

740

6

Царевичен грис /качамак/

пакет 0,500 кг.

бр.

280

7

Нишесте пшенично

пакетче 0,060 кг.

бр.

3660

8

Нишесте десертно

пакет 1кг.

кг.

170

9

Овесени ядки

пакет 0,500 кг.

бр.

648

10

Мюсли

пакет

кг.

82

11

Мюсли 40% плод

пакет 0,500 кг.

бр.

208

12

100%
Макарони, фиде, юфка, Различни видове,
твърда
пшеница
/фиде,
кускус кус, спагети
кус, юфка, макарони и други/
пакет - 0,400 кг.

бр.

7700

пакет 0,200 кг.

бр.

3270

пакет

кг.

3690

пакет 0,500 кг.

бр.

532

бутилка 0,700 л.

бр.

518

Млян и на зърна, пакетче
0,010 кг.

бр.

3260

бр.

750

13

Галета

14

Захар кристална

15

Пудра захар

16

Оцет винен 6%
Черен пипер

17
18

Дафинов лист, бахар

пакетче 0,010 кг.

Дафинов лист – сух,
бахар – на зърна, пакетче
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0,010 кг.
Червен пипер
19
20

Девесил

21

Чубрица,
джоджен

22

Ванилия

23

Пикантина зеленчукова

24

Сол йодирана

25

Чай билков

26

27

целина,

Какао на прах

Сода бикарбонат

Сладък, млян, без
примеси, пакет 0,100 кг.

бр.

1890

Сух, пакетче 0,010 кг.

бр.

440

бр.

1512

пакетче 0,2 гр.

бр.

5130

пакетче 0,090 кг.

бр.

960

пакет

кг.

1090

Билков, филтър без конец по
1,0 гр., 20 бр./кутия, без
оцветители и овкусители

кутия

1106

Натурално,
с
водно
съдържание до 9% и със
съдържание на какаово масло
в сухото вещество не помалко от 22%, доставка на
кутия 0,050 кг.

бр.

832

За хляб и сладкиши, кутия
0,100 кг.

бр.

590

Сухи, пакетче 0,010 кг

28

Канела

пакетче 0,010 кг.

бр.

1170

29

Маргарин

кутия 0,250 кг.

бр.

800

30

слънчогледово,
Слънчогледово
олио 100%
рафинирано,
без
утайка, по
Браншови Стандарт
Браншови Стандарт, доставка
в бутилка 1 л.

л.

2350

100%
слънчогледово,
рафинирано,
без
утайка,
доставка в туба 5 л.

л.

5020

Бисерен, цели зърна, екстра
качество, доставка на пакети 1
кг., начупеност до 10%, пакет

кг.

3460

Пакет, 0,500 кг.
–
1кг.
Първо качество със средно
големи зърна 6 -7 мм, с
високи вкусови качества, без
наличие на люспи, примеси
и начупени зърна

кг.

1650

Пакет, 0,500 кг. – , първо
качество, да няма загнили,
мухлясали и навлажнени
зърна, да нямат неспецифичен
мирис и/или вкус, да са с
цвят, характерен за продукта

бр.

1940

кг.

2330

31

32

Слънчогледово олио

Ориз

33

Леща

34

35

Булгур

Сух боб

Бял, цели зърна, доставка на
пакети 1 кг. Първо качество
със средно големи зърна- 200260 мм, с високи вкусови
качества, без наличие на
люспи, примеси и начупени
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зърна.
36

Елда

Мая за хляб кубче
37
38

Есенция опаковка 4 бр.

Без примеси, с цели зърна,
доставка на разфасовки до
0,500 кг. , пакет

бр.

96

Мая за хляб, прясна-кубче,
0,042 кг.

бр.

2952

опаковка 4бр.

бр.

200

Предложената от участниците цена трябва да включва всички разходи за изпълнение на
доставките, предмет на възлагане, в това число, но не само: режийни разходи, транспорт,
персонал, разходи за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, изисквани за изпълнение
на такъв вид дейност (когато е приложимо), други разходи, които участват при формирането
на цената на доставката, в това число всички нормативно определени разходи, съгласно
данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и печалба.
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя
банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на стокова/и разписка/и и/или
приемо-предавателен протокол, придружен от оригинал на фактура.
За предаването на доставените хранителни продукти по отделните заявки и за
удостоверяване датата на тяхната доставка се подписват приемо-предавателни протоколи
и/или стокови разписки от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.
В 3-дневен срок от получаване на издадената от Изпълнителя фактура
упълномощеното лице на Възложителя извършва проверка за съответствие с направените
заявки през периода на отчитане и приемо-предавателните протоколи и/или стоковите
разписки.
Разплащания от Възложителя към подизпълнителя се осъществяват въз основа на
искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя. Изпълнителят е
длъжен да предостави на Възложителя искането за плащане на подизпълнителя в 15-дневен
срок от получаването му, като същото следва да бъде съпроводено със становище на
Изпълнителя, от което да е видно дали Изпълнителят оспорва плащанията изцяло или част от
тях като недължими. Когато искането на подизпълнителя за плащане е оспорено от
Изпълнителя, Възложителят има право да откаже плащане до момента на отстраняване на
причината за отказа.
При липса на оспорване, респективно след отстраняване на причината за отказа,
Възложителя извършва плащане към подизпълнителя в български лева по банков път по
посочена от подизпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) дни. Плащането/ията се
извършват след представяне на следните документи: протокол за извършената работа,
придружен от оригинал на фактура, издаден за стойността на дължимото плащане, докладна
записка за извършената от подизпълнителя работа, съдържаща евентуални констатирани
нарушения/несъответствия и предложения за начисляване на неустойка. Възложителят
извършва плащане към подизпълнителя след приспадане на начислените неустойки.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
V.1. Общи изисквания
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то
е установено.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта и за
пълния обем на поръчката. Офертата се изготвя на български език.
Не се разрешава представяне на варианти в офертите.
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В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение и/или
договор, и/или друг документ, от който да е видно правното основание за създаването на
обединението/, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в
обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението - участникът представя копие
на документа. Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да
представлява обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в
споразумението, или в друг документ, подписан от членовете на обединението. Не се
допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. Когато участникът,
определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически
лица, Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за
обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на
създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
Свързани лица по смисъла на &2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни
участници в поръчката.
V.2. Изисквания към личното състояние на участниците
За да бъде допуснат до участие в поръчката, участникът трябва да отговаря на
предварително обявените условия на възложителя, както и да представи всички изискуеми
документи, изготвени съгласно условията на ЗОП и на настоящата документация.
1. Обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП, наличието на които е основание за
отстраняване на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице
което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, а именно:
• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава -членка или трета страна;
• има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
• е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
• е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор или не е предоставил изискваща се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор;
• е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица
изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение от
физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от
посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите
следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в поръчката и
съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на документите, описани в
настоящата Документация за обществена поръчка.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
• лицата, които представляват участника,
• лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и
• други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането
на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от
ЗОП. За тази цел участникът може да докаже че:
е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП,
тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат доказателства
в подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника
мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
2. Възложителят отстранява от участие участник, който:
2.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в документацията;
2.2. е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП;
2.3. не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
2.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на & 2, т.45 от ДР на ЗОП)
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V.3. Специфични основания за изключване
Участниците в настоящата обществена поръчка и свързаните с тях лица следва да НЕ
са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка:
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, член 3 от същия закон не се прилага,
когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран
пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в
списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни
книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица,
са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част
от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава,
с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част
от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско
местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се
търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството,в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни
произведения и е представило информация за действителните собственици – физически
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.В
този раздел участниците трябва да декларират дали за дружеството – участник не са
налице горепосочените обстоятелства, а ако за участника, респ. участника в обединение
важат забраните по чл.3, т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.

Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ",
буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ
ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН
ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). В случай, че по отношение на
участника е налице обстоятелство по чл.3 т.8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, но той попада
в обхвата на изключенията съгласно чл.4 от същия закон, участникът следва да опише
приложимото изключение в ЕЕДОП.

Участие на подизпълнители
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Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена
поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на горните условия, заедно с копие на
договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното
сключване.
Участие на трети лица
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние и техническите способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват
в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от горните условия.
Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по ал. 2 - 4, чл. 65 от ЗОП.
VІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за подбор, с които
се определят минималните изисквания за допустимост:
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А) Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Възложителят не поставя изискване към годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност на участника и не предвижда представянето на
документи.
Б) Икономическо и финансово състояние на Участника
Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние
на участника и не предвижда представянето на документи.
В. Техническите и професионални възможности на Участника
Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:
В.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности(доставки) с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на
офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът следва да е изпълнил най-малко една дейност(доставка) с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на
подаване на офертата.
*Забележка:
Под дейности (доставки) с предмет, който е „идентичен” с този на поръчката
следва да се разбира доставка на пакетирани хранителни стоки, като обема не е от
значение.
Под дейности(доставки) с предмет, който е „сходен с предмета на поръчката”
следва да се разбира доставка на различни хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени”, когато изпълнението е приключило в
рамките на заложения от Възложителя период.
В. 1. 1. За доказване съответствието с изискването на т. В. 1, участникът предоставя
(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV
„Критерии за подбор“, Буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б): списък
на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване
на стойностите, датите и получателите, и прилага към него доказателства за извършените
доставки.
Като доказателство за извършените доставки се приемат препоръки и/или
референции, издадени от получателите на доставките, посочване на публични регистри, в
които се съдържат данни за изпълнените доставки.
В.2. Участникът да разполага с техническо оборудване (собствено, наето или друго
основание за ползване), необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от
ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът трябва да осигури минимум следното техническо оборудване за
изпълнение на доставката, възлагана с настоящата обществена поръчка, а именно:
• Минимум едно транспортно средство за превоз на хранителни продукти от
неживотински произход.
В.2.1. За доказване съответствието с изискването на т. В. 2, участникът предоставя
(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV
„Критерии за подбор“, Буква В „Технически и професионални способности“, т. 9):
декларация за техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на
поръчката. Декларацията трябва да бъде придружена от следните документи:
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Копие на свидетелство за регистрация на транспортните средства.
Копие на документ – договор за покупко-продажба, договор за лизинг и/или
договор за наем, и/или друг документ/и, доказващи, че участникът ще разполага с
предложените от него транспортни средства за целия период на изпълнение на договора.
Участникът следва да има предвид възможността по чл.65, ал.1 от ЗОП, според която
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица.
В.3. Участникът да разполага с обект (собствен или нает) за производство и/или
търговия с хранителни продукти, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63,
ал. 1 т. 8 от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури за целия срок
на изпълнение на договора минимум един обект за производство и/или търговия с
хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл.
12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните
(БАБХ).
В.3.1. За доказване съответствието с изискването на т. В. 5, участникът предоставя
(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV
„Критерии за подбор“, Буква В „Технически и професионални способности“, т. 9):
декларация за наличието на обект (собствен или нает) за производство и/или търговия с
хранителни продукти, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката. В ЕЕДОП
трябва да бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия);
номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и дали обекта е
собствен, нает от участника или се ползва на друго основание. Като приложение, следва да
бъдат представени следните документи:
• Копие на удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 8 от
Закона за храните от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), към
БАБХ за всеки един обект, посочен от участника в нея.
• Копие на документ – договор за покупко-продажба, договор за лизинг и/или
договор за наем, и/или друг документ/и доказващи, че участникът ще разполага с
предложения от него обект за производство и/или търговия с хранителни продукти за целия
период на изпълнение на договора.
•
•

Забележка:
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
За участие в обществената поръчка участниците подават оферта. Офертата трябва да
бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация.
Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Опис на представените в офертата документи, подписан от участника (по образец на
участника);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е
приложимо – ЕЕДОП за участника-обединение, за всеки от участниците в
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обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице,
чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - Образец № 1;
3. Копие на договора /споразумението/ за обединение при участник-обединение и/или
друг документ, от който да е видно правното основание за създаването на
обединението, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението участникът представя копие на документа. Участниците в обединението трябва да
определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката,
като същият може да е посочен в споразумението, или в друг документ, подписан от
членовете на обединението;
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо мерките за надеждност се описват в свободен текст от участника и се прилагат
доказателства в подкрепа на същите;
5. Документи за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо) – когато
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
ще разполага с техните ресурси;
6. Доказателства за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо) –
когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при изпълнение на
поръчката;
7. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец №
2; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице Образец № 2 се
представя от всеки участник-юридическо лице в обединението;
8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец
№3;
9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец №
4;
10. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният
представител на участника;
11. Предложение за изпълнение на поръчката, което да бъде в пълно съответствие с
Техническите спецификации и условията на настоящата Документация - Образец № 5
;
12. Ценово предложение - Образец № 6 ;
VІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът
подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на
Възложителя. Не се допуска представянето на варианти в офертата. Офертата задължително
трябва да включва всички изискуеми документи за участие в поръчката.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника. Документите, за участие, които обективират лично изявление на конкретно лице,
представляващо участника, не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
4. Представените образци в документацията за обществена поръчка и условията,
описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по
приложените образци Възложителят има право да отстрани участника.
5. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр.Генерал Тошево 9500, община
Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5, преди датата и часа, посочени в обявата като
краен срок за подаване на офертите.
6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати
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офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
7. Оферта, получена от Възложителя след посочения срок, се връща неотворена на
участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
8. Офертата се представя в запечатана непрозрачена опаковка от участника лично или
от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба. Не се приема оферта, която е представена в прозрачна,
незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на
участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
9. Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на
поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
10. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно
физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или
юридически лица, офертата се представя на български език, а останалите изискуеми
документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
11. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи
като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен
подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива
документи могат да бъдат представени и в оригинал. В случаите, в които участникът е
обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен
печат на един от участниците в обединението.
12. Съдържащите се в настоящата документация образци на Предложение за
изпълнение на поръчката и Ценово предложение са задължителни за участниците.
13. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок
за подаване на оферти, определен в обявата.
14. Възложителят осигурява пълен достъп до обявата и до настоящата документация
за участие на своя профил на купувача на адрес http://toshevo.org/g/?p=10977
15. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен
вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един
от следните начини:
• лично – срещу подпис;
• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
• чрез куриерска служба;
• по факс;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
• чрез комбинация от тези средства.
16. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП със собственоръчно подписани декларации.
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от
лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно
лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява. Декларациите се представят и от
подизпълнителите, и третите лица, ако има такива.
17. При подаване на офертата участникът декларира липсата на специфичните
основания за отстраняване ( Раздел V.3. ) чрез попълване на Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При попълване на
ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на образеца, съдържащи се в
самия образец на ЕЕДОП и указанията дадени от Възложителя.

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА И
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.
1. Възложителят назначава със заповед комисия, която отговаря за разглеждане, оценка и
класиране на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. Действията на
комисията се протоколират.
2. Офертите ще бъдат отворени от комисията в първия работен ден, следващ последният
ден от срока за получаване на оферти, от 10:00 часа на адреса на Възложителя –
гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5. Отварянето на офертите е публично и на
него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени
представители.
3. След получаване на офертите и списъка с участниците, членовете на комисията за
провеждане на процедурата подават декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
4. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва съобразно
определения от възложителя критерий за оценка на офертите.
5. Критерий за възлагане.
Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на
икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане на поръчката най-ниска
цена.
5.1.Формула за определяне на най-ниската цена
Най-ниската цена за доставка на хранителни продукти за 24 (двадесет и четири)
месеца – С, се определя на база най-високия средноаритметичен % отстъпка от осреднените
цени на САПИ ЕООД, по следната формула:

х 100, където
C =
C – Най-ниска цена за доставка на хранителни продукти за 24 (двадесет и четири)
месеца.
Cn – Средноаритметичният % отстъпка от цената на САПИ ЕООД на n-тия Участник
за доставка на хранителни продукти за 24 (двадесет и четири) месеца.
Cmax – Най-високия средноаритметичен % отстъпка от цената на САПИ ЕООД,
предложен от Участник за доставка на хранителни продукти за 24 (двадесет и четири)
месеца.
Максималният брой точки е 100 т.
5.2.Класиране на офертите
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Извършва се по низходящ ред на получените точки, като на първо място се класира
офертата, получила най-голям брой точки, респективно офертата с най-висок
средноаритметичен % отстъпка за доставка на хранителни продукти за 24 (двадесет и
четири) месеца.
5.3.Процедура при равен брой точки
В случай, че две или повече оферти са получили еднакъв брой точки, комисията
провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място
оферти.
Забележка:
При изчисляване на най-ниската цена за доставка на хранителни продукти за 24
(двадесет и четири) месеца, комисията изчислява стойностите с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ГАРАНЦИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
1. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането,
оценяването и класиране на офертите като им изпраща утвърдения от него протокол от
работата на комисията.
2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място и
определен за изпълнител на обществената поръчка.
3. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за
което възложителят е уведомен своевременно.
4. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му
били предоставени от участника или са му служебно известни.
5. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител,
е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 1 и 3 от ЗОП, а именно - свидетелство за съдимост, удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника.
Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната
държава.
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Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5. Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по следния начин:
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя
банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на стокова/и разписка/и и/или
приемо-предавателен протокол, придружен от оригинал на фактура.
6. Гаранция за изпълнение
За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка,
определеният за Изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто)
от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се представя
под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да
представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение, с което се
извършват допълнителни дейности по договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, когато е парична сума, се внася по сметка на
Възложителя:
IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01
ВIC: CREXBGSF;
Банка „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево,
преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с участника,
определен за Изпълнител.
Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума или банкова
гаранция, може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
При банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, същата следва да
бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на
територията на страната. В случай на предоставяне на банкова гаранция от чуждестранна
банка, следва същата да бъде авизирана от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване
на банкова дейност на територията на страната.
Банковата гаранция се представя в оригинал и трябва да отговаря на следните
изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменима, да
има срок на валидност 30 дни след изтичане срока на действие на договора; да има стойност,
обезпечаваща изпълнението на договора равна на 5 % (пет на сто) от прогнозната стойност
на поръчката; да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане
от страна на Възложителя, с предвидена възможност за изплащане на части.
При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:
Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
Изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 (тридесет) календарни дни,
след срока на договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, се уреждат в
договора за възлагане на обществена поръчка.
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Когато участникът, избран за Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
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