АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: K-2059/21.08.2018 г.

Възложител: Община Гурково
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 694
Адрес: гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора, бул. „Княз Александър
Батенберг” № 3
Лице за контакт:Доника Куртева- ст. спец. „ОПИД”
Телефон: 04331/2260
E-mail: gurkovo_obs@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [×] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[×] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [×] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[×] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции”.
Кратко описание: избор на изпълнител/и за доставка на хранителни продукти за
нуждите на общински заведения на територията на община Гурково по обособени
позиции: №1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и
месни продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и замразени
храни; № 6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”.
Място на извършване: .
- Детска градина „Латинка” гр. Гурково;
- Детска градина „Латинка”, филиал с. Паничерево, общ. Гурково;
- Домашен Социален Патронаж гр. Гурково;
Обща прогнозна стойност на поръчката : 53 500,00 лева без включено ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [×] Да [] Не
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Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Хляб и хлебни изделия
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 500,00 лева
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Мляко и млечни продукти
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 15 000,00 лева
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Месо и месни продукти
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 14 500,00 лева
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Плодове и зеленчуци- пресни
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 000,00 лева
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Консерви и замразени храни
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 000,00 лева
Номер на обособената позиция: 6
Наименование: Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 500,00 лева
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:
Не може да участва в настоящата обществена поръчка, съответно Възложителят ще
отстрани от участие в обществената поръка всеки участник, за който е налице някое от
обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т, 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП, а именно :
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 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 по т. 1.1.1, 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 кандидата или
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;
Това обстоятелство не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.
 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
 е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, т.21 от
ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея,
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои
за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. /Облага е всеки
доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести,
помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа,
длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или
друго неблагоприятно събитие./)
Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица,
за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника,
други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на представителните или надзорните органи.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената
поръчка.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица,
изискванията по чл, 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на
обединението.
При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на
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обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП като представят собственоръчно
подписани декларации. Декларацията за липса 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.
Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.
7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Изискване: Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация на
обект на свое име по чл.12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните
дейности, предмет на обществената поръчка, както и обекта да отговаря на изискванията
на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни
правила за храните.
Доказателство: При подаване на офертата обстоятелството се доказва с
представяне на заверено/и копие/я на валидно/и Удостоверение/я за регистрация на
обект за производство и/или търговия с храни, обхващащ всички групи храни, за които
участникът участва, съгласно разпоредбите на Закона за храните.
1.2. Икономическо и финансово състояние: не се изискват от Възложителя
1.1.

Технически и професионални способности:
Изискване: Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или
сходни с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата.
1.3.

*** идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с доставки, с
предмет идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава
оферта, а именно: доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения
и/или детски заведения.
Доказателство: При подаване на офертата обстоятелството се доказва с
представяне на Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на
поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка.
Изискване: Участникът следва да разполага с минимум едно собствено или наето
транспортно средство, удостоверено с разрешително за превоз на хранителни продукти.
Транспортното средство да разполага с валидно удостоверение за специализирани
транспортни средства издадено от ОДБХ. Удостоверението за регистрация на
транспортното средство следва да е издадено след 01.01.2007 г. на името на участника.
Доказателство: При подаване на офертата обстоятелството се доказват с
представяне на заверено/и от участника копие/я на Удостоверение/я за регистрация на
транспортното/ите средство/а необходимо/и за изпълнение на поръчката от ОДБХ за
превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход или
еквивалент.
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[×] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[×] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.08.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 25.02.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.08.2018 г.

Час: (чч:мм) 11:30

Място на отваряне на офертите: сградата на общинска администрация- Гурково, гр.
Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, етаж 2, стая 6

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
европейските фондове и програми: [] Да [×] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки
или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение
(или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците
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в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде
представен от участника в копие.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора 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.
При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от
ППЗОП.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
3.1.
Използване капацитета на трети лица и подизпълнители.
3.1.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП участникът може да се позовава на
капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 от ЗОП третите лица
трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата
3.1.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва
подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от
поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи
доказателство за поетите от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от
ЗОП 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.
- 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.
- Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
- Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може
да представя самостоятелна оферта.
- Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
- В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от
ЗОП.
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- Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора
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 в
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 условията, посочени в
предходния абзац.
За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения,
трети лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.
3.2.
Участие на клонове на чуждестранно лице. Клон на чуждестранно лице
може
да е самостоятелен участник в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава
оферти и да сключва договори. В този случай, представляващото клона лице следва да е
упълномощено да подава оферти за участие в обществени поръчки и да сключва
договори. Посочените обстоятелства следва да са вписани в Търговския регистър.
Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът
се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава
заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с
изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Дата на настоящата обява
Дата: 21.08.2018 г.

Възложител /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
Трите имена: Иван Славов Иванов
Длъжност: Кмет на община Гурково
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