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Заглавие: България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявлението, изпратено от вас за публикуване в Приложението на Официален вестник на Европейския
съюз, (OВ/S) ще бъде достъпно в базата данни на TED (Tenders Electronic Daily) от днес, в 09.00 часа,
централно европейско време.

След този час, можете да кликнете на
75968-2015
за да разгледате публикуваното обявление.

TED е порталът за обществени поръчки на Европейския съюз.
Можете да влезете в базата данни от http://ted.europa.eu/

НАПОМНЯНЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА:

Моля, обърнете внимание, че в съответствие с директивите, координиращи процедурите за възлагане на
обществени поръчки, възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка, трябва да изпратят
известие относно резултата от процедурата по възлагане на поръчка в рамките на крайния срок, изложен
във въпросните директиви. Тези директиви са достъпни на следната интернет страница:
http://ted.europa.eu/.

Внимание, това съобщение е създадено автоматично. Не използвайте функцията „Отговори“ и не
използвайте електронния адрес на подателя за връзка със Службата за публикации. Моля,
свържете се с нас чрез линка за обратна връзка от уеб страницата на TED.

Gmail - TED-publication 75968-2015 (2015-03-04) https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d38b51bd6&view=pt&se...
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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75968-2015:TEXT:BG:HTML

България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
2015/S 044-075968

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35, етаж последен, стая № 22
Място/места за контакт: Отдел СИП и ФП
На вниманието на: Цветомир Цветанов — гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки
5930 Белене
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
Факс:  +359 65834672
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган : http://belene.bg/_index.php
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10435
Електронен достъп до информация: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10435
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и
динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за
контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/
места за контакт

I.2) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката
II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения,
детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по две обособени
позиции.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75968-2015:TEXT:BG:HTML
mailto:obshtinabl@gmail.com
http://belene.bg/_index.php
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II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите: Домашен Социален Патронаж, ОДЗ "Мечта", ОДЗ "Бодра смяна", ОДЗ "Знаме
на мира" и Детска млечна кухня, ОУ "Васил Левски", СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене.
код NUTS 

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система
за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Видът на настоящата процедура е "открита" по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП. Обект на настоящата обществена
поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена
поръчка е определяне на изпълнител/-и за извършване на доставки на хранителни стоки, плодове
и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален
патронаж на територията на град Белене по две обособени позиции за период от 24 месеца от
сключване на договора за обществена поръчка. Участниците могат да подадат оферта за една или
всички обособени позиции. На основание чл.16г от ЗОП обособена позиция № 2 е предназначена
за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в
регистъра поддържан от Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/), или
в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или от обединения в което всеки
един от съдружниците е такова лице.

II.1.6) Oбщ терминологичен речник (CPV)
15000000 - DA28 - FA02 - FA03, 15800000 - DA28 - FA02 - FA03

II.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем :
Обособена позиция №1 включва следните групи храни:
- МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА, ЯЙЦА;
- МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ;
- ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ;
-ПАКЕТИРАНИ БОБЕНИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ПЛОДОВИ НЕКТАРИ И ДОМАТЕНО ПЮРЕ;
Обособена позиция №2 включва следните групи храни:
- ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Подробно описание на артикулите храни по съответната обособена позиция, обект на доставките, се
съдържа в приложената към документацията за участие техническа спецификация. Количествата на

http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/
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хранителните продукти които ще се доставят, ще се определят според необходимостта и в зависимост
от конкретните нужди на обслужваните обекти (звена-получатели), като Възложителя или съответните
упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения (звена-получатели) длъжностни
лица, си запазват правото да не заявяват за доставка някои от изброените асортименти артикули в
обществената поръчка.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 443 506 BGN

II.2.2) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1
Заглавие на обособената позиция: Доставки на: - месо, месни продукти, риба, яйца; - мляко и млечни продукти;-
плодове и зеленчуци; -пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре;
1) Кратко описание

Доставки на: - месо, месни продукти, риба, яйца; - мляко и млечни продукти;- плодове и зеленчуци;
-пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре; Подробно описание на
артикулите храни по съответната обособена позиция, обект на доставките, се съдържа в приложената
към документацията за участие техническа спецификация.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)
15000000 - DA28 - FA02 - FA03, 15100000, 15131100, 15112100, 15220000, 15131420, 03142500, 15500000,
15540000, 15551000, 15542100, 15431100, 03221000, 15331100, 03222200, 03221110, 03222321, 03222331,
03222333, 03222340, 03222322, 03222313, 03222300, 15331425, 03212210, 03211300, 03221220, 15331170,
15321000

3) Количество или обем
Доставките на хранителните продукти се осъществяват след предварителни заявки (по факс, e-mail,
телефон и др.) за необходимите продукти по видове и количество, от представители на Възложителя –
съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения (звена-получатели)
длъжностни лица. Количествата на хранителните продукти които ще се доставят ще се определят според
необходимостта и в зависимост от конкретните нужди на обслужваните обекти (звена-получатели), като
Възложителя или съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения
(звена-получатели) длъжностни лица, си запазват правото да не заявяват за доставка някои от
изброените асортименти артикули в обществената поръчка. Към датата на доставката, остатъчният
срок на годност на хранителните продукти, следва да бъде не по-малък от 70 % (седемдесет на сто) от
обявения от производителя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 419 337 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/
завършване
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №1 включва следните групи храни:
- МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА, ЯЙЦА;
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- МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ;
- ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ;
-ПАКЕТИРАНИ БОБЕНИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ПЛОДОВИ НЕКТАРИ И ДОМАТЕНО ПЮРЕ;

Обособена позиция №: 2
Заглавие на обособената позиция: Доставка на преработени плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставка на преработени плодове и зеленчуци (консервирани зеленчуци, компоти, конфитюри,
мармалади, сушени плодове - сини сливи). Подробно описание на артикулите храни по обособената
позиция, обект на доставките, се съдържа в приложената към документацията за участие техническа
спецификация.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)
15330000 - DA28 - FA02 - FA03, 15331400, 15332200, 15332410

3) Количество или обем
Доставките на хранителните продукти се осъществяват след предварителни заявки (по факс, e-mail,
телефон и др.) за необходимите продукти по видове и количество, от представители на Възложителя –
съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения (звена-получатели)
длъжностни лица. Количествата на посочените хранителни продукти ще се определят според
необходимостта и в зависимост от конкретните нужди на обслужваните обекти (звена-получатели), като
Възложителя или съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения
(звена-получатели) длъжностни лица, си запазват правото да не заявяват за доставка някои от
изброените асортименти артикули в обществената поръчка. Към датата на доставката, остатъчният
срок на годност на хранителните продукти, следва да бъде не по-малък от 70 % (седемдесет на сто) от
обявения от производителя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 24 169 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/
завършване
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Доставка на преработени плодове и зеленчуци, като част от предмета на поръчката, е предназначена
за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с
изискванията на чл. 16г, ал. 2 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия във връзка с поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
С/но чл.59 ал.6 от ЗОП, за об. позиция №2 изискването за гаранции не се прилага за участник
или определен за изпълнител, който е специализирано предприятие или кооперация(-и) на хора с
увреждания, или обединения в които участват само такива лица.
I. Всяка оферта се представя заедно с оригинал на гаранция за участие (ГУ) (отделна за всяка позиция) -
парична сума или банкова гаранция за сума, както следва: 1. За Об. позиция № 1 – 2 000 BGN. 2. За Об.
позиция № 2 – 100 BGN. Когато участник подава оферта и за двете позиции, следва да представи две
отделни ГУ. 3.Участникът сам избира формата на ГУ, както следва:
а) парична сума – внася се по следната банкова сметка на Община Белене: "Банка ДСК" ЕАД-клон
Белене, IBAN: BG61 STSA 9300 3359 454700, BIC: STSA BGSF. В нареждането за плащане задължително
следва да бъде записано наименованието на поръчката и обособената позиция. б) При банкова ГУ,
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същата следва да бъде безусловна, неотменяема и неделима, да е издадена в полза на възложителя
за конкретната процедура и обособена позиция, и да е със срок на валидност– не по-малко от 30 дни
след изтичане срока на валидност на офертата.Банковата ГУ може да се представи по образеца към
документацията за участие, или по образец на съответната банка-издател, ако този образец на ГУ,
съдържа условията в образеца на Възложителя или по-добри. Текстът в ГУ да бъде на български
език или в превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. ГУ се задържа и освобождава в
съответствие с чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. II.Гаранцията за изпълнение (ГИ) на договора е в размер на
2 % (две на сто) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС за съответната обособена позиция,
посочена в обявлението за поръчка. ГИ на договора може да се представи под формата на банкова
гаранция или парична сума. Участникът сам избира формата на ГИ на договора. В случай, че един и
същи участник е определен за изпълнител и на двете обособени позиции, за всеки от двата договора
се представят два отделни оригинала на ГИ. Банковата ГИ следва да е безусловна, неотменяема и
неделима, в полза на Община Белене и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане
на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата ГИ е издадена от чуждестранна банка, тя
трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението. ГИ
на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. Паричните суми
по ГИ се внасят по същата банкова сметка на Община Белене посочена по-горе в т.I.3 а) от настоящия
раздел. Банковата ГИ може да се представи по образеца към документацията за участие, или по
образец на съответната банка-издател, ако този образец на гаранция, съдържа условията в образеца
на Възложителя или по-добри. Определеният за изпълнител представя преди подписването на договор
оригинал на банкова гаранция, или на документ за внесена по банков път ГИ на договора. ГИ, под
формата на парична сума, трябва да е постъпила по посочената сметка на Възложителя преди крайния
срок за сключване на договора за обществена поръчка.
III. 1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може
да е наредител по банкова гаранция, съответно вносител на сума по гаранция. Банковите гаранции,
трябва да гарантират изпълнението на определените в нея задължения от обединението като цяло, а не
от отделен член на обединението.
2.Гаранциите се освобождават от Възложителят без същия да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
3. Банковите разходи по преводите, откриването и поддържане валидността на гаранциите са
за сметка на участника/изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на
възложителя.Участниците, в т.ч. и определения за изпълнител, трябва да предвидят и заплатят своите
такси по превод, откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите получени при
Възложителя да не бъдат по-малки от определенитe в настоящите условия.

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги
уреждат:
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджета на Възложителя и от общата
изравнителна субсидия за местни дейности. Заплащането на доставките по договора за обществената
поръчка се осъществяват периодично от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни
средства на делегирани бюджети, от бюджета на Възложителя- за ДСП, и от бюджета на ОбС
"Образование" при Община Белене - за ОДЗ и детска млечна кухня, в срок до 30 дни след извършването
на съответната доставка, след представяне от страна на Изпълнителя на фактура (за съответните
доставени видове хранителни продукти) на съответното звено-получател, съгласно издадените
складови разписки, в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за ДДС и Правилникът
за прилагането му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя копия от всички фактури на съответните-звена
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получатели и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички плащания се извършват след получаване на информацията
от НАП и Агенция „Митници” в съответствие с изискванията на Решение на МС № 788/28.11.2014
г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори /линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E929C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250 /. Когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
окончателно плащане по договора за обществена поръчка, след като бъдат представени доказателства,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи,
които са приети по реда на чл. 4 ал.6 от проекто-договора.

III.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага
поръчката:
В случай, че участникът е обединение/ неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически
лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него,
сключват договор за обединение, който следва да е подписан от лицата в обединението. Ако в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и
документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. В случай че
представляващият обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва физическото лице, което представлява
обединението. Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а.всички
членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора за
обществената поръчка, включително по отношение на плащанията; б. всички членове на обединението
са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка;
в.всички членове на обединението са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя
по настоящата поръчка и договора за обществена поръчка. Обединяващите се лица са свободни да
предвидят такова разпределение на правата и отговорностите си в обединението, каквото ще им позволи
да изпълнят най-добре поръчката, като те са свободни да решат, дали да има или да няма водещ
съдружник. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на
офертите, като всяка установена извършена промяна след този срок, е основание за отстраняване на
участника-обединение. Когато в договора за създаване на обединение лиспват клаузи, гарантиращи
изпълнението на горепосочените условия, участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка. При установяване на несъответствие с условието
по предходното изречение, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 68 ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.
Когато в плик №1 на офертата не е приложено заверено копие от договор за създаване на обединението,
Комисията по чл.34 от ЗОП назначена от Възложителя, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
Когато участникът, определен за изпълнител е обединение/ неперсонифицирано дружество на физически
и/или юридически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, възложителят
не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. В случай,
че за изпълнител е определено обединение/ неперсонифицирано дружество на физически и/или
юридически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, преди сключване на
договора за обществената поръчка, обединението следва да изпълни задължението си по смисъла на
чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП. Съдружниците в обединението-изпълнител носят солидарна
отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато Възложителят се е издължил
надлежно по съответния ред и е уредил всички претенции към Изпълнителя-обединение, Възложителят
не участва в никакви финансови и правни спорове между членовете на обединението, за дължимо или
претендирано между съдружниците в него.

III.1.4) Други особени условия

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E929C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E929C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250
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Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Само за позиция № 2: Доставка на преработени плодове и зеленчуци,
като част от предмета на поръчката, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на чл. 16г, ал. 2 от ЗОП /линк към
списъка по чл.16г ал.1 от ЗОП: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/14RH551.pdf /. Останалите
участници по обособена позиция №2, които не са специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/)
или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, следва да имат предвид, че
съгласно чл.16г ал.6 от ЗОП, когато за обособена позиция №2 участват едно или повече специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.16г ал. 5, т. 2
от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя,
офертите на останалите участници по обособена позиция №2 няма да се разглеждат и оценяват.
Съгласно 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 /http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/, се забранява на дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица пряко или косвено да
участват в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му,
независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим. Изключенията по предходно изречение с допускат съгласно чл.4 на упоменатия
закон /http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/. Участниците може без ограничения да предлагат
ползването на подизпълнители. Когато в офертата си участника заявява, че ще ползва подизпълнители,
се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители
и съответстващият на тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП /
отделна декларация по обр./. От процедурата се отстранява участник за чиято оферта се установи
дори само една от хипотезите или обстоятелство по чл.69 ал.1 от ЗОП, чл.70 ал.3 вр. ал.1 от ЗОП, или
на чл.24а ал.2 от ППЗОП. Отстранява се участник в нарушение на чл.55 ал.1 или ал.ал. 5 - 7 ЗОП. Не
се допуска представяне на варианти на офертата. Оферира се само пълния обхват на поръчката в
рамките на съотвената позиция. За неуредените положения в обявлението или документация за участие
се прилагат ЗОП, Прaвилника за прилагането на ЗОП, и действащото законодателство. Договорът за
обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който в срока по чл.41 ал.4
от ЗОП не изпълни задължение по смисъла на чл.42 от ЗОП, като за изпълнител -чуждестранно лице
се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал.5 от ЗОП. Изискването на чл.47 ал. 1 т.1, б. „е”
от ЗОП е неприложимо към настоящата процедура. Независимо от използването на подизпълнители
единствено Изпълнителят е отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора за обществена
поръчка. Изпълнителят носи пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на доставките,
за които е ангажирал подизпълнители. Договорът за подизпълнение следва да се изпълняват съгласно
разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б от ЗОП. Нито една от страните по сключения договор за обществена
поръчка няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета
страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/14RH551.pdf
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/
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Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Възложителят отстранява от участие в процедура участник, за който е налице поне едно от
обстоятелства посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 /предл. първо/
(лишаването от права за упражняването на дейности в производството или търговия на храни и
хранителни продукти е основание за отстраняване), 2а/предл. първо/, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. 2. Когато
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за тях се прилагат
само изискванията по чл. 47 ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Не може да участва в процедура за възлагане на
общ. поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. т. 1, 2 /предл. първо/ (лишаването
от права за упражняването на дейности в производството или търговия на храни и хранителни
продукти), 2а/предл. първо/,4 и 5 от ЗОП. 4. При подаване на офертата участникът удостоверява
липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по
ал.2, т. т. 1, 2, 2а, 4 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В
декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя. 5. Свързани лица по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия
по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.
6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени по-
горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране
съгласно т.4 от този раздел, в съответствие с чл.56 ал.3 т.1 от ЗОП. 7.Участникът е длъжен в процеса на
провеждане на процедурата да уведомява възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата
по чл.47 ал.1,ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Офертата и
съдържанието й се окомплектова и представя съгласно изискванията на чл.57 ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП
при спазване на чл.56 ал.4 от ЗОП, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор” съдържащ: - Списък
и информация по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан от участника (по образ.); - Представяне на участника
(по образ.) по чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП с посочване (ако е приложимо) на видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в % от
стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители, декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП (по обр.)
за участника, а в случаите на участник обединение, което не е ЮЛ същия изпълнява разпоредбата
на чл.56 ал.3 т.1 при спазване на ал.4 от ЗОП; - за обособена позиция № 2, за участниците, които са
специализирани предприятия, или кооперации на хора с увреждания - декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2
от ЗОП свободен текст (оригинал); - Заверено копие от договор за обединение в приложимите случаи -
съгласно раздел III.1.3 на настоящото обявление; Нотар. заверено пълномощно на лицето подписващо
офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал)(когато не е подписана от
представляващия участника); - Гаранция за участие - оригинал;- Доказателства по чл.56 ал.1 т.5 от ЗОП
съгласно посоченото в разд. III.2.3. от настоящото обявление; - Декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП в
съответствие с чл.24а ал.1 от ППЗОП (по обр.); - Декларация (прилага се към образеца за представяне
на участника) от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в
изпълнението на поръчката/по обр. и ако е приложимо/, както и с декларация от лицата по чл. 47, ал. 4
от ЗОП на подизпълнителя /ако се ползват такива/ относно обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП
(по обр.); *Заб. Продължава в разд.VI.3).>

III.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Нe се
изискват (с/но чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП вр. чл. 50 ал.1 ЗОП).
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Изисквано минимално/ни ниво/а: Нe се изискват (с/но чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП вр. чл. 50 ал.1 ЗОП).

III.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Забележка: Критериите за подбор не се прилагат за участници по обособена позиция №2, които са
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които
участват само такива лица.
1. Списък (по образец от документацията) на доставките, които са сходни* с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.
Важно! Доказателствата за извършените доставки се представят под формата на удостоверения,
издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който
е публикувана информация за доставката. *Забележка: Сходни с предмета на поръчката са доставки
свързани с доставка на храни или хранителни продукти. Възложителят си запазва правото да извършва
проверки за достоверността на информацията в представените от участника документи към списъка
по т.1, относно действителността на изпълнените доставки. При установяване на несъответствия,
участникът може да бъде отстранен от процедурата, след прилагане разпоредбата на чл. 68 от ЗОП.
2. Списък по образец на техническото оборудване, което ще е на разположение на участника
за нуждите по изпълнение на обществената поръчка, с посочване на информация за обект за
производство и/или търговия на едро с хранителни продукти регистриран по реда на чл. 12 от Закона
за храните и на специализираните транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните
изискванията за транспортиране на хранителните продукти, регистрирани по чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
3. Заверени копия на валидни към датата на отваряне на офертата сертификати за прилагани
или внедрени в дейността на участника системи за управление на качеството и за безопасност на
хранителните продукти по ISO 9001:2008 или еквивалентен, и по ISO 22000:2006 или еквивалентен.
Забележка: Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ - http://www.nab-bas.bg/bg/, или
от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството и безопасността на хранителни продукти.
При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с настоящите критерии за
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението и при отчитане на изискването на
чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица съгласно чл.51а от
ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, всеки участник да е
изпълнил минимум 2 (две) доставки, които са сходни с предмета на обществената поръчка. Покриването
на изискването се удостоверява със списъка по т.1 и с доказателствата посочени в полето "Информация
и формалности, които са необходими за оценяване..." от настоящия раздел.
2.1. Всеки участник да разполага в минимум 1 обект за производство и/или търговия на едро с
хранителни продукти регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните, за групите храни по

http://www.nab-bas.bg/bg/
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съответната обособена позиция, за която се участва. Определения за изпълнител участник преди
сключване на договора за обществена поръчка ще трябва да представи заверено копие от валидно
удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено за посочения/-те от него в
образеца обект/-и за производство и/или за търговия на едро с хранителните продукти за съответната
обособена позиция.
2.2. Участниците да разполагат с минимум 2 броя специализирани транспортни средства, отговарящи
на санитарно-хигиенните изискванията за транспортиране на хранителните продукти от съответната
обособената позиция, за която участват. Транспортните средства със специално предназначение
трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните
групи храни. Транспортните средства да са регистрирани по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Определения за изпълнител участник преди сключване на
договора за обществена поръчка ще трябва да представи заверени копия от валидни удостоверения за
регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на посочените транспортни
средства със специално предназначение, издадени от съответната ОДБХ на името на участника или на
собственика (в случай, че те се ползват по силата на договор за наем или лизинг).
3. Участникът да е внедрил и да прилага в дейността си системи за управление на качеството и
за безопасността на хранителните продукти по стандарти, както следва: 3.1. ISO 9001:2008 или
еквивалентен, и ,3.2. ISO 22000:2006 или еквивалентен, като обхватът на сертификатите да съдържа
дейности по производство или търговия с храни или хранителни продукти, или еквивалентни.

III.2.4) Информация относно запазени поръчки
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

III.3) Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1) Информация относно определена професия

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да
участват

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
ЗОП-1500/38/27.02.2015г.

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
не

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
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Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 8.4.2015 - 17:00
Платими документи: не

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
8.4.2015 - 17:00

IV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 9.4.2015 - 9:30
Място:
Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия по чл.34 ал.1 от ЗОП, която
ще започне своята работа в сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. България №35, етаж последен,
зала №26
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По смисъла на
чл.68 ал.3 от ЗОП и чл.69а ал.3 изречение предпоследно от ЗОП, на публичните открити заседания на
комисията при отваряне на офертите и на ценовите предложения могат да присъстват участниците и/
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Белене.
Легитимирането пред комисията по чл.34 ЗОП на присъстващите лица се осъществява както следва:
- за участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на
лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник - лична карта
и надлежно пълномощно; - за представителите на средствата за масова информация - лична карта
и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; - за всички други
лица - лична карта. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за
отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само в
профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на
посочения интернет адрес, в съответния самостоятелен раздел на поръчката, и към който води връзката
посочена като хиперлинк по-горе в раздел "Адрес на профила на купувача" на настоящото обявление.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък,
удостоверяващ тяхното присъствие.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.3) Допълнителна информация
>*Продължение от раздел III.2.1 (за съдържание на плик №1); - Оригинал на декларация по чл. 3, т. 8 и
чл. 4 от Закона за икон. и финанс. отн-я с дружествата, регистр. в юрисдикции с префер. данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец;- Декларация по чл. 56, ал.
1, т. 12 от ЗОП (по обр.); - Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по
обр.; Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" (Техническо предложение за изпълнение
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на поръчката по смисъла на чл.56 ал.1 т.7 от ЗОП - по образец(представя се за всяка об. позиция за
която се участва), в т.ч. и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(когато същата е приложима – по образец);
Плик № 3 „Предлагана цена“ - съдържа ценовото предложение на участника (по обр. - представя се за
всяка об. позиция за която се участва), съгласно чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП, със съответните приложения към
него посочени в края на образеца, в т.ч. и на електронен носител с попълнения образец в електронен
формат (word .doc) на Ценовото предложение с единичните цени на артикули. На основание чл. 64,
ал. 3 от ЗОП, обявявам, че намалявам срока по чл. 64, ал. 1 от ЗОП със 7 дни, тъй като обявлението
се изпраща по електронен път до АОП, и с още 5 дни, т.к. от датата на публикуване на обявлението в
електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път на цялата документация
за участие в процедурата, която е публикувана и неограничено и безплатно достъпна за изтегляне
в обособен самостоятелен раздел в Профила на купувача, и към който води връзката посочена като
хиперлинк по-горе в раздел "Адрес на профила на купувача" на настоящото обявление. С изключение
на изрично посочения случай по чл.29 ал.2 изречение второ от ЗОП, разяснения по документацията,
обявлението или условията за участие в процедурата, ще се публикуват само на Профила на купувача
на възложителя, в обособения самостоятелен раздел, към който води връзката посочена като хиперлинк
в раздел "Адрес на профила на купувача" в настощото обявление за поръчка. Писмата и уведомленията
с исканията за разяснения, следва да бъдат адресирани до посоченото в настоящото обявление лице
за контакти. До изтичане срока на валидност на офертата, се считат валидни пощенските адреси,
електронните пощи, телефоните и факсовете, посочени в офертата на участника. В случай че пощенския
адрес, електронната поща или факсът посочени в офертата, са променени, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е
уведомен за това, известията се считат за връчени и съответно получени. Обменът на информация при
провеждането на настоящата процедура ще се извършва приоритетно по електронен път в съответствие
с чл.58а ал.2 от ЗОП. Договорът за обществената поръчка се сключва при условията и реда на чл.41 и
чл.74 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, посочени в настоящото обявление, и
в указанията и приложенията към документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс:  +359 29807315

VI.4.2) Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.
120, ал. 5, т. 1 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Община Белене, отдел СИП и ФП, Цветомир Цветанов — главен експерт Икономическо развитие и
обществени поръчки
ул. „България“ № 35, етаж последен, стая № 22
5930 Белене
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
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Телефон:  +359 65834672
Интернет адрес: http://belene.bg/_index.php
Факс:  +359 65831062

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
27.2.2015
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