
                                                                                                                                                                                                                                          

                                        
                                                                                            

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
За участие в процедура, чрез публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, 

перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските 

заведения на територията на община Гълъбово” 

 
 Настоящата документация е одобрена с Решение № 6/ 12.06.2020 г. на Зам. 

Кмета на Община Гълъбово – Гюлджан Дурмуш – Шакир, упълномощено лице по чл. 7, 

ал. 1 от ЗОП със Заповед № 775/ 19.09.2019 г на Кмета на Община Гълъбово и на 

основание чл. 31, ал. 1 от Закона за обществените поръчки съдържа: 

 

 
УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ОБРАЗЦИ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 
 

1. Решение № 6/ 12.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти, перилни и  

дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на 

община Гълъбово”. 

 

 2. Обявление за обществена поръчка; 

 

 3. Технически спецификации; 

 

 4. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

 

 5. Образец № 1 – Опис на представените документи 

 

 6. Образец № 2 – Декларация ЕЕДОП 

 

 7. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката 

 

 8. Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто - 

договор 

 

 9.Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата 

 

 10.Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки 

 

 11.Образец № 7 – Проекто – договор 

 

 12.Образец 8 – Ценово предложение 



 

 

  

 

                                              

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 

 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

„ДОСТАВКА на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати 

за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово” 
 

Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни, перилни и 

дезинфекционни препарати са посочени в съответната Техническата спецификация, 

неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата. 

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Срокът за изпълнение предмета на настоящата поръчка е 12 /дванадесет/ месеца, 

считано от датата на сключване на договора за доставка с определения Изпълнител 

 

3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

В териториално отношение дейностите по предмета на настоящата поръчка ще се 
извършват на територията на Община Гълъбово, а именно: 

  Детска градина „Радост” гр. Гълъбово с филиали в село Обручище и с. Мъдрец, една 

яслена група и детска млечна кухня, Детска градина „Наталия” с филиали – Втори квартал 
и село Главан. 

 

 Доставките ще се извършват в срок до 24 часа след получаване на заявка за 

необходимите количества продукти от длъжностни лица от посочените 

институции. 

 

4. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Доставките на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, 

зеленчуци и хляб ще се извършва по предварителна заявка. При доставките за отделните 

видове продукти трябва да бъдат спазени изискванията към разфасовката и опаковката им, 

посочени в техническите спецификации. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ, 

датата на производство на съответния продукт и срока на годност. За всички хранителни 

продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество, стандартите на съответните 

производители и действащите нормативни актове в Република България и регламентите на 

ЕС, регламентиращи производство, предлагането и транспортирането на хранителни 

продукти в страната. 



При всяка доставка на хранителни продукти се изготвя стокова разписка за 

получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, 

срок на годност и произход/сертификат на доставените стоки. Въз основа на всички тези 

изброени документи изпълнителят издава данъчна фактура за извършените през месеца 

доставки - за плащане по банков път. 

Опция: Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни 

доставки”, в размер до размера на прогнозната стойност за една година, при условия 

подробно описани в проекта на договора. Наличие и условие за упражняване на 

опцията: Под „опция за допълнителни доставки” следва да се разбира упражняване 

на правото на възложителя /но не и задължение/ да реализира допълнителни 

количества доставки на хранителни продукти до момента на сключването на нов 

договор с избрания изпълнител на проведена следваща процедура за възлагане на 

обществена поръчка със същия предмет /посредством сключване на допълнително 

споразумение/. Възможността за реализиране е ограничена до 12 месеца. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ФИНАНСИРАНЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 

 

1. ФИНАНСОВ РЕСУРС 

Финансирането на настоящата поръчка е от бюджета на съответния второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити към община Гълъбово и се обуславя от предвидените 

средства в рамките на бюджета за тази дейност за всяка календарна година и от реално 
извършените от изпълнителя доставки. 

 

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Общата прогнозната стойност на поръчката е размер до 166 000  (сто шестдесет и 

шест хиляди) лева без ДДС. 

 

Посочените количества са ориентировачни и не пораждат задължения за Община 

Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни средства към община Гълъбово да 

ги закупят в прогнозния обем. 

Всички предложени единични цени в Ценовото предложение на участника 

остават непроменени през целия период на действие на договора. 

 

3. НАЧИН И СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ: 

При всяка доставка на хранителни продукти се издава стокова разписка за 

получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, 

срок на годност и произход/ сертификат на доставените стоки. Въз основа на всички тези 

изброени документи изпълнителят издава данъчни фактури за извършените доставки. 

Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва по банков път въз основа на 

издадени фактури в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставката по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. Гаранцията за изпълнение в обществената поръчка се представя от участника в 
процедурата в размер, както следва – 2 % от стойността на договора. 

2. В случай, че се представя гаранция за изпълнение на договора под формата на 

банкова гаранция, тя следва да покрива срока на валидност на офертата на участника от 180 

/сто и осемдесет/ дни считано от  датата, определена като краен срок за приемане на 

офертите за участие. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова 

гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно 



и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до 

изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Банковите гаранции, издадени от 

чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението, в превод на български език. 

3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията. 

4. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, 
изрично се посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията. 

5. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора за обществена поръчка в размер на 2 % /два процента/ от прогнозната стойност на 

договора без ДДС. 

6. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за 

изпълнител на поръчката при подписване на договора.  

7. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са 

определени в проекта на договор. 

8. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 
участие, съответно за изпълнение. 

9. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в 

оригинал или парична сума (платежно нареждане в оригинал). Ако гаранцията за 

изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по 
сметката на Община Гълъбово, а именно: 

Банка: Общинска банка, 

Банкова сметка (IBAN): BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01  

     Банков код (BIC): SOMB BGSF 

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.  

10. Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-

рано от 30 дни след датата на приключване на договора за изпълнение на обществена 
поръчка. 

Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло 

или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 

задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията 
си по договора, в съответствие с определеното в него. 

11. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за 

сметка на изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 
гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

РАЗДЕЛ ІV ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ФИНАНСОВОТО И 

ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на 

участниците 

 

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 



2.1. За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на три 

доставки (три успешно завършени договори), които са еднакви или сходни* с предмета на 

настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

 

«Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти.  

Участникът удостоверява съответвието си с критериите за подбор с 

попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, 

съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. 

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 съответния стопански субект, и не е необходимо да се 

попълват ЕЕДОП на другите лица. 

Участникът удостоверява липсата или наличието на основанията за 

отстраняване, свързани с наказателни присъди по чл.54, ал.1 от ЗОП (т. 1.1.1.-1.1.7.), 

доколкото произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС и са предвидени в 

ЕЕДОП, като ги декларира в част III на ЕЕДОП „Основания за изключване“ А: 

Основания, свързани с наказателни присъди. 

Участникът удостоверява липсата на специфичните основания за изключване (т. 

1.1.8.), както и липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, за които не е 

предвидено специално поле в ЕЕДОП, с попълване на Част III: Основания за 

изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя 

на държава членка от ЕЕДОП. 

При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на 

образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, допълнителните указания, дадени 

от Възложителя в част V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ НА 

ДОКУМЕНТИ, както и настоящите разписани указания. 

 

2.2. Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на предмета на 

поръчката трябва да има валидено удостоверение за регистрация на обект за търговия на 

едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ), които да обхващат всички групи храни, предмет на 

настоящата поръчка, съгласно техническите спецификации, а за чуждестранно лице – 

документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в 

която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато 

наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на 

предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава - 

членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са 

установени. 

 

За доказване изпълнението на това обстоятелство участникът трябва да попълни 

в съответната част на ЕЕДОП необходимата информация за наличие на съответните 

разрешителни. 

 

2.3. Всеки от участниците следва да разполага със собствено, наето и/или друга 

форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на вид техника, необходима за 

изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, както следва: 

специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи температурен 
режим на съхранение; 

 



За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, 

участникът следва да попълни съответната част на ЕЕДОП – Раздел А-Г  в 
приложимите полета 

 

2.4 Участникът трябва да притежава Удостоверение/я за регистрация от БАБХ за 

търговия на едро с храни, което/ито да обхваща всички групи храни, които са посочени в 

Техническите спецификации – посочва се в съответните полета на ЕЕДОП. 

 На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците 

да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 
 

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще 

изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави: 

2.4.3.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата - документите по чл. 58 от ЗОП, посочени от него в 

съответния ЕЕДОП. 

 

Свидетелство за съдимост – Във връзка с измененията в чл.5, ал.4 от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административният контрол върху 

стопанската дейност, отнасящи се до реда за представяне на актуални документи – 

документите по чл.58, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 

процедурата за обстоятелствапо чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП /Свидетелство за съдимост/, 

Възложителят преди сключване на договора, по служебен път ще изисква 

информация от бюрата за съдимост и документи във връзка със съдимостта на 

изпълнителя. 

1) Удостоверения за наличието или липсата на задължения към 

държавата и към общината за липса на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител. За доказване на 

наличие или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и 

лихвите по тях, когато такива са дължими към държавата или към община (чл. 54, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП), на основание чл.58, ал.6 ЗОП и на основание чл. 87, ал. 10, ал.11 (в сила 

от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г) и ал.12 (в сила от 01.01.2018 г., изм. 

и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) от ДОПК, Възложителят служебно ще изисква от 

Териториалната Дирекция на Национална Агенция за Приходите (НАП) и от общините 

по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител, предоставянето 

на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата и към 

общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител. 

2) Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда” за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл.56, ал.1, т.4 от 

ЗОП– /за липса на установено с влязло в сила наказателно постановление,или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 

128, чл. 228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/; 

Когато в удостоверението за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се 

съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление, съдебно решение за 

нарушение или принудителна административна мярка по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 
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2.4.3.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените 

критерии за подбор: 

- Документи (списък на изпълнените договори за доставки, референции, 

удостоверения за добро изпълнение, Обявления /информация/ за изпълнени 

договори и др.), удостоверяващи изпълнените доставки, идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП и които 

документи съдържат: информация за изпълнена доставка, за стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. 

- Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от 

стойността на договора без ДДС. 
 - Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издаден на 

основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ), а за чуждестранно лице – документ, доказващ регистрация в професионален или 

търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, 

издаден от държавата, в която са установени. 

- Документ за регистрация на собствено, наето и/или друга форма на официален 

ангажимент, предоставящ ползването на вид техника, необходима за изпълнение на 

дейностите по настоящата обществена поръчка, както следва: специализирани автомобили 
за превоз на хранителни продукти изискващи температурен режим на съхранение; 

- Други документи, посочени от участника в представения от него ЕЕДОП 

 

Важно!!!  

 Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, 

т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. 

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 

електронен вид (е-ЕЕДОП). 

 Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на е-ЕЕДОП за 

конкретната процедура. Образецът на е-ЕЕДОП за поръчката е публикуван на профила 

на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация за 

обществената поръчка в *.pdf , *.xml и *.doc формат. 

1. По отношение на подготовка на ЕЕДОП възможните начини са: 

 А) чрез информационна система за е-ЕЕДОП (приложим формат *.pdf  и 

*.xml)
1
 

 е-ЕЕДОП се подготвя чрез използване на осигурената от Европейската комисия 

(ЕК) безплатна услуга – информационна система за e-ЕЕДОП. Системата дава 

възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, 

подписан с електронен подпис и приложен към документацията. Тя може да се открие 

чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги-Електронни услуги на 

ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. 

 Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП – 

файл във формат *.pdf  и *.xml, който е предназначен за използване в електронната 

система за е-ЕЕДОП. Създаденият чрез системата на ЕК файл в *.pdf формат не е 

пригоден за директно попълване. На компютърна обработка подлежи само *.xml 

форматът на документа.Подписването на *.xml формат не е необходимо, но неговото 

съхраняване прави възможно повторното използване на попълнената информация.
2
 В 

случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за е-ЕЕДОП, при предоставянето 

                                                 
 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd


му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в *.pdf формат от всички 

задължени лица, като се предостави по избрания начин по т.2  към документите за 

участие в процедурата. 

 Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране 

на неговото съдържание. 

 Допълнителна информация за използването на системата за е-ЕЕДОП може да 

бъде намерена: 

- На интернет страницата на АОП, информация има по отношение на 

Методическо указание с № 4/02.03.2018г. и видео клип за попълването му. 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm, както и в рубликата  

„Въпроси и отговори“ по отношение на е-ЕЕДОП от 20.03.2018г., находяща се Начало 

> Законодателство и методология > Въпроси и отговори 

- На интернет страницата на системата за е-ЕЕДОП 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 

 Важно: Системата за е-ЕЕДОП е онлайн приложение, което улеснява създаването 

на ЕЕДОП, а не база данни. Тя не съхранява и не може да съхранява данни  е-ЕЕДОП в 

*.pdf  и *.xml формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на 

компютъра на потребителя. 

 Б) Чрез използване на образеца във формат *.doc: 

 Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат 

*.doc, който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис. Възложителят 

приема използването освен на квалифициран подпис, и на обикновен/усъвършенстван 

електронен подпис за целите на електронното подписване на е-ЕЕДОП. 

 Данните, които се попълват в ЕЕДОП, зависят от формата на участие и 

обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.  

 Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране 

на неговото съдържание. 

 След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички 

задължени лица и се предоставя по избрания начин по т.2 към документите за участие в 

процедурата.  

2. Представяне на ЕЕДОП в електронен вид: 

 Възложителят приема е-ЕЕДОП по някои от следните начини: 

 А) е-ЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис и приложен на подходящ 

електронен носителкъм пакета документи за участие в процедурата. Например 

дискета, компакт диск (CD R, CD R/W) – със стандартна файлова система ISO 9660, 

USB флаш и др. 

 Б) е-ЕЕДОП да бъде предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП.  

 При този избран начин документът следва да е снабден задължително с 

електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

офертите.   

 Като приложение към документацията следва да бъде представен документ, в 

който да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.  

 Данните, които се попълват в е-ЕЕДОП, зависят от формата на участие и 

обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа. 

3. Общи условия за е-ЕЕДОП 

 Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:  

1) Документите са в един от горепосочените в т.1 формати, а именно PDF (Adobe 

Acrobat, минимална версия 6.0 СЕ) или DOC (MS Word, минимална версия ХР или 

2003). 
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2) Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси. 

3) е-ЕЕДОП не трябва да съдържат макроси или изпълним програмен код. 

4) Документите следва да съдържат прав (некриптиран) текст. 

5) Документите следва да са подписани с валиден електронен подпис със 

средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат. 

6)  
 Забележка: Ако всички или част от задължените лица да представят ЕЕДОП не 

притежават електронен подпис, Възложителят приема и представянето му в 

хартиен вариант (оригинал) в деловодството към пакета документи за участие в 

процедурата. 

 
 

РАЗДЕЛ V КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” – «НАЙ-НИСКА ЦЕНА», съгласно чл. 70, ал. 1, Т. 1 ОТ 

ЗОП.  

В класирането участват само предложения на участници, които отговарят на предварително 

обявените условия в Документацията за участие и са подадени от участници, за кото на са 

налице обстоятелства по чл. 54 от ЗОП и посочените в обявлението критерии за подбор, 
определени от възложителя. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано 

лице, да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, 

свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или 
явна фактическа грешка, при условията и по реда, съгласно чл. 179 от ЗОП. 

3. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в 
писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

а)връчване лично срещу подпис; 

б)по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и заинтересованите 
лица/участниците електронни адреси; 

в)по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; 

г)по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

заинтересованото лице/участника адрес; 

д) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "г". 

4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на 

възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от обявлението.Информацията се 

приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на 
участника. 

5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано 
съобщение, потвърждаващо изпращането. 

6. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата, 

участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят 
възложителя. 



7. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване 

за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на 
уведомленията или информацията. 

8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията. 

9. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят 

няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.  

 

РАЗДЕЛ VІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ОФЕРТАТА 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представяне на варианти на оферта. Срокът на валидност на офертите е времето, през което 

участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 180 

/сто и осемдесет/ дни. 

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от 
процедурата. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е 

изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 

валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

1. Офертите следва да отговарят на изискванията, оформени по приложените към 

документацията за участие, Техническите спецификации и образци.  

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от 

участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран 

или в случай на прекратяване на процедурата. 

3. 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 изисквания от страна на участника може да доведе до 
отстраняването му. 

4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

5. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.  

6. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.  

6.1. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с 
превод на български език.  

6.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език и представя в официален превод, а 

останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако 

участникът е обединение от чуждестранни  юридически лица, документите се представят 
от всяко юридическо лице, включено в обединението. 

7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с 
оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника. 

8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално 

заверено пълномощно.  

Офертата се представя в запечатана, непрозрачена и с ненарушена цялост опаковка от 

участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: 



ДО ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, гр. Гълъбово, бул. «Република» № 48 ОФЕРТА за 

участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни 

препарати за нуждите на детските заведения на територията на община 

Гълъбово” 

Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и 

точен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 

9. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите трябва да бъдат 
представени и адресирани до ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО. 

11. Плик надпис "Предлагана цена», съдържащ ценовото предложение на участника. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Ценовото предложение се представя и на електронен носител, който се поставя в 

съответния плик. 

12.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или 

скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 
възложителя. 

13. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или 

загубване на офертата са за сметка на участника. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 

РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Провеждане на процедурата 

1.1. .Място, дата и час на отваряне на офертите са посочени в Обявлението за обществената 

поръчка 

1.2.. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва 

по реда на чл. 178-181 от ЗОП.  

1.3. Възложителят уведомява участниците и обявява в Профила на купувача, раздел 

Обществени поръчки на сайта си с хипервръзка за обществената поръчка - 

http://galabovo.org/porychki/.... , датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 

ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

2. Оценка 

     Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати 

до класиране, ще бъдат оценявани по критерия, съгласно раздел V от настоящата 

документация. 

 

3. Класиране на офертите на участниците 

В класирането участват само предложенията, които съответстват на документацията за 

участие в процедурата. На първо място се класира участникът, предложил най – ниска 

цена, сбор от общата стойност на единичните цени. 



 

РАЗДЕЛ ХІІI ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА 

РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на 

офертите по посочения в Раздел VIII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни след 

приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. 

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването 

му.  

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването му да осигури копие или достъп 

до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп 

до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП. 

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Сключването на договора е при условията и реда на чл. 112 от ЗОП.  

 

Г. ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Обжалването на процедурата е съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП - «Производство по 
обжалване» 

 

РАЗДЕЛ ХІVДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за 
участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението. 

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, които са в сила в Република България и относими към доставките, 
предмет на поръчката, както следва: 

Национална агенция по приходите: 

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 
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