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РАЗДЕЛ І
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Описание предмета на обществената поръчка:
„Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в
малките селища на община Генерал Тошево, по обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по следните
маршрути:
Дължина
на
маршрута

маршрут

№

Общ
пробег за
маршрута

Прогнозна
стойност
без ДДС

1 От с.Красен през с.Росен до с.Краище
10,00

1 040,00

606,67

38,00

3 952,00

2 305,33

48,00

4 992,00

2 912,00

2 От гр.Генерал Тошево през с.Кардам,

през с.Чернооково, до с. Рогозина

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по следните
маршрути:
Дължина
на
маршрута

маршрут

№
1 От с.Люляково през с.Преселенци,

през с.Горица до с.Великово
2 От с.Преселенци през с.Горица, през
с.Великово до с.Сираково
3 От гр.Генерал Тошево през с.Равнец,
през с.Дъбовик, през с.Пчеларово, през
с.Зограф до с.Узово

Общ
пробег за
маршрута

Прогнозна
стойност
без ДДС

18,00

1 872,00

1 092,00

22,00

2 288,00

1 334,67

48,00

4 992,00

2 912,00

88,00

9 152,00

5 338,67

Обособена позиция № 3: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по следния
маршрут:
маршрут

№
1 От с.Красен през с.Росица до

с.Лозница

Дължина
на
маршрута
32,00

Общ
пробег за
маршрута
3 328,00

Прогнозна
стойност
без ДДС
1 941,33
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Обособена позиция № 4: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по следния
маршрут:

маршрут

№
1 От гр.Генерал Тошево през с.Кардам,

през с.Чернооково, през с.Рогозина,
през с.Спасово до с.Сърнено

Дължина
на
маршрута

58,00

Общ
пробег за
маршрута

6 032,00

Прогнозна
стойност
без ДДС

3 518,67

Обособена позиция № 5: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по следните
маршрути:
Дължина
на
маршрута

маршрут

№
1 От с.Люляково през с.Преселенци,
2
3
4
5

през с.Василево до с.Балканци
От с.Преселенци до с.Горица
От с.Преселенци, през с.Василево до
с.Средина
От с.Преселенци, през с.Василево до
с.Конаре
От гр.Генерал Тошево през с.Кардам,
през с.Чернооково, през с. Рогозина
до с.Бежаново

Общ
пробег за
маршрута

Прогнозна
стойност
без ДДС

26,00

2 704,00

1 577,33

6,00

624,00

364,00

22,00

2 288,00

1 334,67

20,00

2 080,00

1 213,33

54,00

5 616,00

3 276,00

50,00

5 200,00

3 033,33

178

18 512,00

10 798,67

6 От гр.Генерал Тошево през с. Кардам,

през с.Чернооково, през с. Рогозина
до с.Александър Стамболийски

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпълнението на обществената поръчка следва да се извършва в пълно съответствие с
изискванията на следните нормативни документи:
 Закон за автомобилните превози;
 Закон за движението по пътищата;
 ПМС 374/22.12.2016 г за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за покриване на част от транспортните разходи, извършени от общини по
сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г в
планински и малки селища с население до 500 жители;
 Наредба № 1 от 26.01.2016 г за хигиената на храните.
При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в
съответствие с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да спазва същите
при изпълнение на превоза.
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Изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти е
два пъти седмично в населените места на община Генерал Тошево, подробно описани в
приложенията към съответната обособена позиция. Дейностите следва да бъдат
изпълнявани съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за
движение по пътищата и други нормативни актове, отнасящи се до организацията на
автомобилния транспорт, както и нормативната уредба, касаеща изискванията за
безопасност на храните.
Дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти може да се
извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, отговарящи на
горепосочените нормативни изисквания.
МПС подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност
на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл. 147, ал.З от Закона за движение по пътищата.
Прегледът се извършва по реда, предвиден в чл. 30, ал. 1 на Наредба № Н-32/ 16.12.2011г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства.
Транспортните средства да са технически изправни, което се удостоверява
периодично от техническо лице.
Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движение при извършване
на автомобилните превози.
Участниците следва да представят офертите си в съответствие с приложения маршрут:
разстояние в км; общо километри за периода на поръчката.
Доставката се извършва при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.
За качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка следва да се създаде
надеждна организация, гарантираща, че по време на работа водачите на МПС и при
поискване на контролните органи са способни, притежават и могат да представят
документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за движение по пътищата.
Организация на дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти:
При изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, превозвачът има
следните задължения:
1. да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди
излизането от гаража;
2. да осигурява доставката 2 пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в
населените места съгласно съответната особена позиция.
Дейностите по транспортиране на хранителните продукти следва да отговарят на
всички действащи нормативни изисквания, регламентиращи транспорта 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 Техническата спецификация от документацията
за участие.
При осъществяване на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка се
изготвят ежемесечно справки по обособени позиции и населени места, за фактическото им
изпълнение.
Раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
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.
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2. Обект на обществената поръчка е услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и се състои в покриване
на част от транспортните разходи при доставка на хляб и основни хранителни продукти в
малките населени места на територията на Община Генерал Тошево.
3. Предмет на обществената поръчка : „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по
обособени позиции“
4. Кратко описание на обществената поръчка – Дейностите по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, се изпълняват съгласно
изискванията на ПМС № 374/22.12.2016 г за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършени от
общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г.
в планински и малки селища с население до 500 жители, разпределени съгласно Приложение
№ 6 към постановлението, както и съгласно Техническата спецификация на Възложителя.
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 републиканския 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.
6. Прогнозна стойност на поръчката. Срок и място на изпълнение.
6.1. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от републиканския
бюджет.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 24 509,34 лв., разпределена по
обособени позиции, както следва:
ОП1 – 2912,00 лв.
ОП2 – 5338,67 лв.
ОП3 – 1941,33 лв.
ОП4 – 3518,67 лв.
ОП5 – 10 798,67 лв.
Разпределението на финансовия ресурс по обособените позиции е прогнозно, като
окончателната стойност ще се определи в рамките на реалното изпълнение на
поръчката.
Прогнозната стойност на поръчката, както и тази по съответните обособени
позиции е максимална и не може да се надвишава.
6.2. Срок на изпълнение на поръчката:
Срокът на договора е от датата на сключването му до 31.12.2017 г.
6.3. Място на изпълнение на поръчката са посочените маршрути по обособени
позиции.
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7. Цени и начин на плащане
Плащането се осъществява след постъпване на средствата от републиканския бюджет по
бюджета на Възложителя (Община Генерал Тошево) и след представени от Изпълнителя в
Община Генерал Тошево справки по обособени позиции и населени места и фактури за
фактическо изпълнение на доставката на хляб и основни хранителни продукти.
Предложената от участниците цена е част от транспортните разходи по доставката на
хляб и основни хранителни продукти, съгласно ПМС 374/22.12.2016г. на МС.
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя
банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на справки по обособени
позиции и населени места и фактури за фактическото изпълнение на доставката на хляб и
основни хранителни продукти, както и след постъпване на средствата от републиканския
бюджет по бюджета на Възложителя.
Раздел III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
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 услуги, 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.
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.
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.
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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.
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.

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

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)
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
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

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
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.
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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.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за подбор, с
които се определят минималните изисквания за допустимост:
1) 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.
2) Икономическо и финансово състояние на участника
Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние
на участника и не предвижда представянето на документи.
3) Техническите и професионални възможности на участника
Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:
3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности (услуги) 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, т.”б” от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът следва да е изпълнил най-малко една дейност (услуга) с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на
подаване на офертата, като обема на дейностите не е от значение.
*Забележка:
Под дейности (услуги) с предмет, който е „сходен с предмета на поръчката”
следва да се разбира транспортни услуги по доставка на хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени”, когато изпълнението е приключило в
рамките на заложения от Възложителя период.
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

За доказване съответствието с изискването на т.3.1., 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 услугите, 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
услуги.
Като доказателство за извършените услуги се приемат препоръки и/или референции,
издадени от получателите на услугите, и/или посочване на публични регистри, в които се
съдържат данни за изпълнените услуги, и/или други документи, удостоверяващи изпълнени
от участника идентични или сходни услуги.
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.
3.2. 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 разполага минимум с едно транспортно средство, годно за
превоз на хранителни продукти.
За доказване съответствието с изискването на т.3.2., 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:
 Копие на свидетелство за регистрация на транспортното средство.
 Удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на
хранителни продукти.
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.
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.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
За участие в обществената поръчка участниците могат да подават оферта за една, за
няколко или за всички обособени позиции. Офертата трябва да бъде изготвена в
съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация.
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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
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;
Техническо предложение за всяка обособена позиция, за която се подава оферта,
съдържащо:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законният представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, което да бъде в пълно съответствие с
Техническата спецификация и условията на настоящата документация - Образец
№3;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-Образец №4
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
5. Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- Образец №6
6. Ценово предложение за всяка обособена позиция, за която се подава оферта Образец № 7 ;
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.
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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
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 и обособената позиция, за която се подава оферта, 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 до 21.03.2017 г., 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=11733 .
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;
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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, както и специфичните основания за
отстраняване - в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация. 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.
17. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в
автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално
заверени копия на оригиналите.
18. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на
различни от тези условия и изискванията в документацията от страна на участника може да
доведе до отстраняването му.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП:
В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни
относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни
да предоставят информация;
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за
подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.
В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при
необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от
лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите
за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя
отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не
следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически
оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други
субекти" на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да" се представя ЕЕДОП надлежно
попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица.
В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II, попълва се
част III „Основания за изключване" и част IV „Критерии за подбор" само по отношение на ресурса,
който се предоставя за използване.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един
или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания
за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г
„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва" на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да" се представя ЕЕДОП за всеки
подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП
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подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II и
попълват част III „Основания за изключване".
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП,
Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда" (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg,
http://www.gli.government.bg, http://www.az.govemment.bg/).
В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по
чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 2536 от НК и по чл. 108а,
ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на
съответната информация, изисквана от Възложителя - попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в
част III „Основания за изключване”.
В Част III, Раздел Г, участникът следва да предостави информация относно присъди за
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК.Участниците
посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, при
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП се
попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП
се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП за
престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП.
При отговор „Да" участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
- Срока на наложеното наказание.

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 и протокола/протоколите се утвърждава/т от Възложителя.
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.
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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.
В случай, че две или повече оферти са предложили еднаква цена, комисията провежда
публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 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.
6. Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по следния начин:
Плащането се осъществява след постъпване на средствата от републиканския бюджет по
бюджета на Възложителя (Община Генерал Тошево) и след представени от Изпълнителя в
Община Генерал Тошево справки по обособени позиции и населени места и фактури за
фактическото изпълнение на доставката на хляб и основни хранителни продукти.
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя
банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след постъпване на средствата от
републиканския бюджет по бюджета на Възложителя и след представяне на справки по
обособени позиции и населени места и фактури /оригинал/ за фактическото изпълнение на
доставката на хляб и основни хранителни продукти.
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