


количества за 12 месеца и/или на всички номенклатури в обособената позиция, а според 
заявените реални потребности.

2. Видове и брой обособени позиции:
ВИД И БРОЙ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

№
обособена

позиция
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Мярка

1 2 3

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

I. Хляб, хлебни и сладкарски изделия
1 Хляб Добруджа нарязан 0.700 , бр.
2 Хляб типов нарязан 0.500 бр.
3 Бисквити обикновени пакет 0.130 бр.
4 Макарони КГ

5 Фиде кг
6
II.

Брашно тип 500x1 кг кг

Мляко и млечни продукти
7 Прясно мляко 2 % масленост кутия 1 л л
8 Кисело мляко 2 % масленост 0.400 бр.
9 Сирене краве узряло кутия кг
10 Кашкавал от краве мляко кг
11 Маргарин кутия 0.500 бр.
III. Месо и месни продукти
12 Кренвирши пушени свински кг
13 Пилешко филе охладено кг
14 Пилешко филе замразено кг
15 Кебапчета 0.060 кг бр

16
Кайма смес охладена 60% свинско 40% 
телешко кг

17
Кайма смес замразена 60% свинско 40% 
телешко кг

18 Телешко шкембе замразено кг
19 Телешки джолан без кост замразено кг
20 Пилешки бутчета замразени кг
21 Свински бут без кост замразен кг

22 Пилешки дроб замразен кг

23 Агнешки комплект замразен кг
24 Скумрия цяла замразена 4/6 кг

25

IV.

Яйца -клас А, размер L бр.
Варива, захарни изделия, подправки и 

сосове
26 Г рис х 1 кг кг
27 Ориз х 1 кг кг
28 Боб зрял х 1 кг кг
29 Леща х 1 кг кг
30 Олио рафинирано PVC х 10 л л
31 Оцет винен х 0.700 л бр
32 Готварска сол х 1 кг кг
33 Червен пипер х 1 кг бр
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34 Мая прясна 0.500 кг кг
35 Чай/филтър х 20бр.в кутия кутия
36 Чубрица ронена пакет 0.01 Окг бр
37 Джоджен сух пакет 0.010 кг бр
38 Бахар О.ОЮкг бр
39 Нишесте -1 кг кг

40 Лимонена киселина пакетче О.ОЮкг бр

41 Дафинов лист О.ОЮкг бр

42 Галета х 1 кг кг
43 Черен пипер млян и на зърна пакет О.ОЮкг бр

44 Канела пакет 0.010 кг бр
45 Кимион млян пакет О.ОЮкг бр
46 Ванилия 0.002кг * бр
47 Бульон 0.010 бр
48 Сода бикарбонат пакет О.ЮОкг бр
49 Соев сос 0.210 бр
50 Лимонов сок 0.250 бр
51 Какао 0.045 бр

52 Вино бяло л

53 Захар х 50 кг кг

54 Кроасан 0.065 кг бр

55 .
Вафли-шоколадови в индивидуална 
опоковка 0.022 кг бр

56
Суха паста в индивидуална опоковка 
0.032 кг бр

57 Мед еднократна доза от 0.030 кг бр

58 Конфитюр еднократна доза от 0.030 кг бр
V. Консерви
59 Нектар кутия 1 л л

60 Грах консерва 0.680 кг бр

61 Гювеч консерва 0.680 кг бр
62 Домати консерва 0.680 кг бр

63 Зелен фасул консерва 0.680 кг бр _
64 Гъби цели консерва 0.680 кг бр
65 Кисели краставици 0.680 кг бр
66 Доматено пюре 0.680 кг бр

67 Лютеница 0.500 кг бр

68
Зеленчуков микс/Замразени зеленчуци 
микс х 2.5 кг бр

VI. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
69 Картофи кг
70 Лук кромид зрял кг.

71 Зелен лук вр

72 Праз кг ‘
73 Чесън зрял кг

74 Чесън пресен вр

75 Магданоз вр

76 Моркови кг

77 Зеле прясно кг
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78 Целина (керевиз) вр

79 Ябълки кг
80 Краставици пресни кг

81 Тиквички кг

82 Домати кг
83 Чушки пресни кг
84 Патладжан кг

85 Спанак кг

III. РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата -  Процедурата е открита с решение №
347/14.04.2016г. на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД”, ГР. СТАРА 
ЗАГОРА.
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IV. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ- Обществената поръчка се възлага чрез открита 
процедура на основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал.
1, т. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 64, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, със седалище гр.Стара Загора сключва писмен 
договор с участника, определен за изпълнител на поръчката.

V. МЯСТО, СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Място -  територията на обекти на дружеството, находящи се в град Стара Загора.
2. Срок на изпълнение -  12 /дванадесет месеца/ от подписване на договор с определения 

за изпълнител на поръчката участник.
3. Източник на финансиране и Начин на плащане -  Собствени средства на 

възложителя. Плащането се извършва в лева, по банков път, до 60 /шестдесет/ календарни 
дни след представяне на данъчна фактура и подписан приемо-предавателен протокол.

VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ 
НА ОФЕРТИТЕ

1. Всички лица, изявили желание за участие в процедурата, могат да получат 
документация за участие от “профила на купувача”на адрес: www.mbal-kirkovich.org, в 
който документацията за участие се публикува в първия работен ден, следващ деня на 
публикуването на обявлението.

Документация за участие може да бъде получена и на място в “УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” 
АД, гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2 или по искане на желаещо да участва в 
процедурата лице да му бъде изпратена. В тези случаи документацията се получава/изпраща 
срещу заплащане на 18,00лв. с ДДС в касата или по сметката на “УМБАЛ-проф.д-р 
Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2.

Желаещите да получат на място документация за участие в процедурата могат да 
направят това в срока, посочен в обявлението за поръчката всеки работен ден -  от 7.30часа 
до 14.00 часа до 20.05.2016год. от Деловодството на Университетска Многопрофилна 
болница за активно лечение „Проф.Д-р Ст.Киркович” АД - гр.Стара Загора.

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството ‘на „УМБАЛ Проф.Д-р 
Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа на 30.05.2016год.

Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 31.05.2016 год. 
в административна сграда на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, 
ул.”Генерал Столетов” № 2.
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2. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
съдържа:

• решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
• обявление за обществена поръчка;
• пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените 

позиции
• техническите спецификации;
• методиката за определяне на комплексната оценка на офертата,
• образец на офертата, както и указание за подготовката й;
• проект на договор и приложенията към него
• образци на декларации и др. документи
3. Списъкът на продуктите в обособените позиции е предоставен в настоящата 

документация, в табличен вид -  раздел II от документацията
Участникът следва да представи ценовото си предложение - на хартия, съзгласно 

приложения към документацията образец на ценово предложение и на магнитен носител -  
диск.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 
участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 
техни обединения.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания, ще 
се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 
гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и 
поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението / 
консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член 
на обединението / консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са 
отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на 
обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в 
състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или 
в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията на посочените по -  долу се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа.
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VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СЪГЛАСНО ЗОП
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник:
1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
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a/  за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б/ за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в/ за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г/ за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д/ за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, 
е/ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците

ж/ за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки

1.2. има парични задължения към държавата или към община, /в която е регистриран и в 
която кандидатствува/ по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален 
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с 
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на 
държавата, в която участникът е установен.

1.3. е обявен в несъстоятелност
1.4. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони и подзаконови актове
2. Възложителят може да острани от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, който:
а/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице -  се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

б/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

в/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

3. Изискванията по т. 1, т.1.1. и т. 2, б. «б» се прилагат, както следва:
а/ при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;
б/ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници.
в/ при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г/ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон

д/ при командитно дружество с акции за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
.е/ при едноличен търговец - за физическото лице - търговец
ж/ във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника;
4. В случаите по т. 3 /т. 1 до т. 7/ - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 
възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участници:

а/ при които лицата по т. 3 са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация;
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б/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси.

6. При подаване на офертата за участие в процедурата участникът удостоверява 
липсата на обстоятелствата по т.1 и т. 5 и т. 2 и посочените в обявлението изисквания с 
декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се 
включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентният орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да представи 
информация за тези обстоятелства служебно на възложител.

7. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 
Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1 и т. 2 от настоящата документация, освен 
когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 
някои от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им 
безплатно на възложителя.

7. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по т. 1 и т. 5.

9. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 1 или някое от посочените в 
обявлението обстоятелства по т. 1 и т. 2.

IX. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците за изпълнение на обществената поръчка трябва да притежават валидно 
разрешение за търговия с хранителни продукти, както и санитарно разрешение за търговия с 
храни.

2. Участниците за изпълнение на обществената поръчка трябва да притежават валидно 
Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни издадено по 
реда на чл. 12, ал. 9 от Закона за храните от съответния директор на ОДБХ /Областна 
дирекция за безопасност на храните/ по местонахождение на обекта - копие заверено от 
участника.

3. Участникът трябва да разполага със собствени или наети специализирани 
транспортни средства за пренос на храни, които да са вписани в регистър, воден от ОДБХ 
/участникът следва да приложи документ за собственост и/или договор за наем на и за 
транспортните средства/, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на 
хранителни продукти, доказани със съответните разрешителни документи от съответната 
ОДБХ.

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА 

Всяка оферта задължително съдържа;

1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държа вата, в която кандидатът или участникът е установен, както и 
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата

2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва йредставляващия.

3. Заверени от участника копия на идентификационен номер по ДДС - в случай, 
че участникът е регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност.

4. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума;
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5. доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП,
посочени от възложителя в документацията:

- посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 
опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на 
лицата, които отговарят за извършването на доставката или услугата -  под формата на 
декларация - оригинал, подписана от лицата, представляващи участника.

- списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите на сключване 
на договорите и получателите на доставките, заедно с доказателство за извършената доставка 
и услуга;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 
ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, освен когато 
кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или 
ресурсите на трето лице.

- декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или 
участникът за изпълнение на обществена поръчка за да посрещне евентуалното увеличаване 
на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване адаптиране на 
доставките, обхванати от поръчката.

- заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия с хранителни 
продукти, както и санитарно разрешение за търговия с храни.

- удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни 
издадено по реда на чл.12, ал. 9 от ЗХ от съответния директор на ОДБХ по местонахождение 
на обекта (копие заверено от участника).

- списък на наличните (собствени или наети) специализирани транспортни 
средства за пренос на храни -вписани в регистър, воден от ОДБХ /Областна дирекция за 
безопасност на храните/ и копия на удостоверенията за регистрацията им, заверени от 
участника. Ако транспортните средства са наети, то срока на договора за наем следва да е не 
по-малък от срока на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. Представяне на участника -  образец № 1
7. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1 и 2 от ЗОП- оригинал - образец № 2
8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.

2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП -  оригинал - образец № 3
9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -  

оригинал -  образец № 4
10. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -  оригинал 

образец № 5
11. декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при 

изпълнение на поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното 
участие, съгл. чл. 56, ал.1, т. 8 ЗОП, или да декларира, че участникът няма да ползва 
подизпълнители -  оригинал- образец № 6

12. Декларация за съгласие за участиена на подизпълнител -  Образец 6а
13. декларация за приемане на условията в проекта на договор -  оригинал - 

образец № 7
14. проект на договор, подписан от участника -  образец № 8
15. списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан 

от участника
16. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за 

доставка след писмена заявка на Възложителя, срок на годност vt начина на рекламация за 
лошо качество, липси и др., както и начина на отстраняване, срок на валидност на офертата, 
срок и условия на разплащане -  60 дни след получаване на фактурата и двустранно подписан 
приемо -  предавателен протокол. Не се допуска авансово плащане -  образец № 9

17. Ценово предложение -  образец № 10
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(2) Офертата се представя в голям запечатан непрозрачен плик от кандидата или от 
писмено упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.

Върху плика участникът посочва точен и актуален адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност - факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени 
позиции - и за кои позиции се отнася.

Този голям плик следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и 
информацията посочени в т. от 1 до т. 15 вкл. на раздел X от настоящата документация.

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 
поставят техническо предложение - т. 16 от раздел X на настоящата документация, 
съдържащо предложение за изпълнението на поръчката, съобразно посочените в 
документацията изисквания относно срок за доставка след писмена заявка на Възложителя и 
начина на рекламация за лошо качество, срок на годност, липси и др., начина на 
отстраняване, срок на валидност на офертата на участника, начин и срок на плащане.

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение 
на участника -  т. 17 от раздел X на настоящата документация, за съответната обособена 
позиция на хартиен носител и на електронен/магнитен/ носител.

Предлаганата единична цена трябва да бъде посочена от участника в български 
лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС) за всяка номенклатурна единица 
от обособената позиция, според посочената мерна единица за единица мярка продукт 
/килограм, литър, опаковка, кутия, връзка, брой/ и трябва да включва всички разходи по 
доставката до склада на Възложителя, като участникът следва да посочи и крайна цена на 
всяка от обособените позици, за които участва.

Цената се посочва до втори десетичен знак.
ВЛЖНО: В отделена колона №  5 на спецификацията, представляваща 

приложение №  1а от настоящата документация, е посочена макснмална цена на всяка 
една номенклатура от съответната обособена позиция без ДДС и максималната цена 
на всяка от отделните обособени позиции. Възложителят указва, че на основание чл. 
69, ал. 1, т. 3 от ЗОП няма да се разглеждат и оценяват ценови оферти, които 
надвишават посочената отделна, максимална цена на всяка номенклатура от 
обособената позиция, както и на посочената пределна цена на всяка обособена позиция.

(3) Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 
и 3 се представят за всяка от позициите.

(4) 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.

(5) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

(6) Възложителят съставя списък на постъпилите предложения по реда на 
пос+ъпването им.

(7) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани 
с условията на представените от тях оферти и в настоящата процедура е 180 дни от крайния 
срок за получаване на офертата. 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.

XI. ГАРАНЦИИ
1. Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

участие, съответно за изпълнение: банкова или парична.
Паричната гаранция следва да бъде внесена по следната банкова сметка:

IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: BPBIBGSF при Юробанк България 
АД
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2 . Гаранцията за участие за всяка обособена позиция в лева е следната:

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ

Обособена
позиция

№
Наименование на обособената позиция

Гаранции за 
участие в 

лв.по 
обос.позиции

1 Хляб,хлебни и сладкарски изделия 350.00
2 Мляко и млечни продукти 350.00
3 Месо и месни продукти 350.00

4
Варива, захарни изделия, подправки и 

сосове 300.00
5 Консерви 180.00
6 Пресни плодове и зеленчуци 250.00

3. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 
договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване, по начин 
посочен в ЗОП. Размерът на гаранцията се определят от Възложителя и е 4% от стойността 
на сключения договор и е с валидност 30 дни след приключване на договора .

4. Размерът, формата, условията и сроковете за приемането, задържането и 
освобождаването на гаранциите се извършва, като се спазват разпоредбите на чл. от 59 до 
чл. 63 от ЗОП.

XII. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

1. Офертата да се оформи, като се имат предвид следното:
Всеки участник в процедурата има право да участва както за една, няколко или 

всичките обособени позиции, като има право да участвува само за пълна обособена позиция, 
като следва да посочи и цените на всяка една от отделените номенклатури, съдържащи се в 
обособената позиция. Не се допуска частично оферираме в рамките на една обособена 
позиция. Не се допуска вариантност. Обособените позиции и ориентировъчните 
количества са посочени в списък -  техническа спецификация приложение № 1 от 
настоящата документация.

Участникът следва да има предвид и това, че Възложителят не е обвързан със 
закупуването на посочените количества за 12 месеца и/или на всички номенклатури в 
обособената позиция, а според заявените реални потребности.

Участниците следва да имат предвид, че Възложителят има право да не снабдява 
продукти от изпълнителя, в случаите, когато с оглед пазарните условия, цената на 
продуктите по сключения договор е финансово неизгодна.

Ценовото предложение следва да бъде представено от участника на хартиен 
носител за съответната обособена позиция и на магнитен носител -  диск, без 
участникът да променя посочените от Възложителя наименования, номера /поредност/ 
и количества в образеца на ценото предложение, като участникът попълни посочените 
редове и колони, съобразно указанията на Възложителя. Хартиеният носител да съдържа 
страниците на които има данни, като се посочи колко броя страници съдържа, като всяка 
страница следва да е подписана от участника.

I

1.1 Цена на продукта
а/ Предлаганата единична цена трябва да бъде посочена от участника в български 

лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС) за всяка номенклатурна единица 
от обособената позиция, според посочената мерна единица за единица мярка продукт
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/килограм, литър, опаковка, брой и т.н./ и включвайки всички разходи по доставката до 
склада на Възложителя.

Следва да е посочена и общата стойност на всяка обособена позиция.
Цената се представя до втори десетичен знак. 

б/ участникът следва да посочи освен цените на всички продукти и обща стойност на 
обособената позиция, формирана при посочените планови количества от ед. цени на 
продуктите, които тя включва.

Пример:
Обос. позиция „X” Необходимо 

количество 
за 12 месеца

Единична 
цена на 

участника

Стойност на 
продукта

№ Продукт 1 5 2 10
№ Продукт 2 10 1 10
№ Продукт 2

15
2 30

Стойност на обос. 
позиция”Х”

50

Обособените позиции ще се сравняват по тази стойност.
Обръщаме Ви сериозно внимание, че е от съществено значение за правилното 

офериране е да се посочи точно съответстващата единична цена на посочената мярка на 
хранителните продукти, с цел съпоставимост и за да не се подведат членовете на комисията 
при съпоставката и оценката им.

2. Срок, условия и начин на разплащане -  60 дни след доставката и представяне на 
фактурата за реално извършена доставка и двустранно подписан приемо -  предавателен 
протокол, по банков път.

3. Не се допуска при попълване на ценовата оферта:
а/ участника да оферира продукт с други параметри и размер освен конкретния 

посочен в списъка.
б/ не се допуска вмъкване на нови редове и колони.
Участникът да представи ценовото си предложение на хартия и оптичен/магнитен 

носител - диск, като попълни посочените редове и колони. Хартиеният носител да съдържа 
страниците на които има данни, като се посочи колко броя страници съдържа, като всяка 
страница следва да е подписана от участника.

4. Офертата на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за 
съответствие с техническата спецификация за всички хранителни продукти (номенклатурни 
единици), включени в съответната обособена позиция за която кандидатства участника, 
съгласно изискванията в Образец на “Техническо предложение” от документацията. 
Разфасовката и опаковката на продуктите трябва да бъде съгласно техническата 
спецификация на Възложителя.

5. Остатъчния срок на годност на предоставяният продукт не може да бъде по- 
мадък от 75 %  от маркирания върху продукта срок.

6. Срок и начин на доставка - след писмена заявка от Възложителя съобразно 
определен график. Доставката е до склада на болницата, като се извършват в следните дни и 
часове:

а/ Доставките на хранителните продукти да се извършват в дните 
понеделник и вторник от 09:00 до 12:00 часа.

- Доставките на кисело и прясно мляко да се извършват в дните понеделник, 
сряда и петък от 09:00 до 12:00 часа.

- Доставките на хляба да се извършва всеки ден от 08:00ч. до 09:30 часа най-
късно.

б/ Заявката за доставка на необходимите продукти и количества се подава от 
Възложителя до Изпълнилнителя по следният начин:
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- Заявка за доставка на хранителните продукти се извършва до 13:00 часа 
в петък, предхождащ дните на доставка от следващата седмица - понеделни и вторник.

- Заявка за доставка на кисело и прясно мляко се извършва до 13.00ч. в дните 
петък - за доставка в понеделник, вторник - за доставка в сряда и в четвъртък - за доставка в 
петък.

- Заявките за доставка на хляб се извършва всеки ден до 13.00ч. в деня 
предхождащ денят на доставка.

Предвид това, че ще се сключат договори с класираните на първо място участници, 
които договори се придружават от спецификации за спечелените позиции е необходимо 
участниците да имат предвид това и да считат спецификацията за предварителна и имаща за 
цел да ги ориентира за предстоящи заявки с цел осигуряване от Изпълнителя на складова 
наличност на договорените продукти от най-често употребяваните от Възложителя.

Също да се има предвид, че периодично, с писмена заявка от страна на Възложителя 
ще се конкретизират и посочат точните продукти и количества.

7. Да се посочи начина на рекламация за лошо качество, срок на годност, липси и др., 
както и начина на отстраняване, включително и срок за валидност на офертата.

2. Участниците да посочат техническите възможности за изпълнение на 
обществената поръчка, а именно :

1. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 
опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на 
лицата, които отговарят за извършването на услугата

2. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите на сключване 
на договорите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;

3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 
ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, освен когато 
кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или 
ресурсите на трето лице.

4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или 
участникът за изпълнение на обществена поръчка за да посрещне евентуалното увеличаване 
на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване адаптиране на 
доставките, обхванати от поръчката.

5. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия с хранителни 
продукти, както и санитарно разрешение за търговия с храни.

6. удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни 
издадено по реда на чл.12, ал. 9 от ЗХ от съответния директор на ОДБХ по местонахождение 
на обекта (копие заверено от участника).

7. Списък на наличните (собствени или наети) специализирани транспортни средства 
за пренос на храни -  вписани в регистър, воден от ОДБХ /Областна дирекция за безопасност 
на храните/ и копия на удостоверенията за регистрацията им, заверени от участника. Ако 
транспортните средства са наети, то срока на договора за наем следва да е не по-малък от 
срока на договора за възлагане на обществена поръчка.

3. Технически спецификации

ОБШИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

1.1. Предлаганите продукти е необходимо да са с високо качество и да отговарят на 
българските стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти.
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1.2. Да бъдат с добър външен вид, със здрави опаковки, с етикети на български език и 
да съдържат данни, съгласно чл.10 от Закона за храните за наименованието, под което 
храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, срокът на 
трайност и условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество на 
предварително опакованите храни, име, фирма, седалище и адрес на производителя или на 
лицето, което пуска храната на пазара, както и информация в съответствие с Наредба № 23 /
17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при 
етикетирането на храните.

1.3. Хранителните продукти да отговарят и на изискванията на Наредба № 9 от 
16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детски заведения училищните столове и обектите за търговия на дребно на 
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при 
организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за 
здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

1.4. Да бъдат доставяни франко складовете, посочени от Възложителя, със 
специализирани транспортни средства за пренос на храни -вписани в регистър, воден от 
ОДБХ /Областна дирекция за безопасност на храните (особено се отнася за термолабилните 
храни).

1.5. Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните 
и да са придружени със сертификат за качество.

1.6. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 
трябва да бъде не по-малък от 75%.

2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Хляб и хлебни изделия
1. Хлябът и хлебните изделия да са произведени по утвърдени стандарти и/или 

пълнозърнесто брашно „Бяло”, „Добруджа” или „Типово”, в съответствие на показателите, 
заложени в технологична документация /ТД/, без оцветители.

Мляко и млечни продукти

1. Прясното пастьоризирано мляко трябва да е произведено от сурово мляко, което 
отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III /3/ на Регламент 
853/2004.

2. Млечните продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на 
изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на Регламент 853/2004. както и на 
Наредба № 4/2008г. на Министерството на земеделието и храните за специфичните 
изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти.

3. Мляко краве кисело българско в полистиренови кофички от 0.400 кг. с 2% 
масленост, трябва да отговаря на БДС 12:2010 или еквивалентна технологична документация 
/ТД/,

Симбиотичната закваска да е произведена в България от щамове Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, неподлагани на генетична 
модификация.

3.1. Киселото мляко след производството и до края на срока на трайност трябва да 
отговаря на следните показатели:

- повърхност - гладка, блестяща, със или без слабо забележим слой от млечна
мазнина

- цвят -  бял, с различни нюанси на кремав оттенък
- вид на коагулума -плътен, гладък, допуска се странично разкъсване при наклон на 

опаковката
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- строеж при разрез — гладка повърхност, със или без слабо отделяне на млечен
серум

- консистенция след разбиване на коагулума-хомогенна, сметано-подобна
- вкус и аромат -  специфични, приятно млечнокисели
- сухо вещество - не по-малко от 11,8%
- съдържание на млечен белтък - не по-малко от 3,2 %
- масленост - - 2 %
- киселинност, в градуси

по Тьорнер /ОТ/ - от 90,0 до 150,0
- температура на готовия

продукт, в ОС - от 2 до 6
- странични примеси и прегорели частици - не се допускат
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не се допускат
- Listeria monocytogenes, cfu/g - не се допуска отклонение
от нормата /ш/; / т  - до 100/, съгласно Регламент (ЕО) № 2073 от 15 ноември 2005г.
3.2. Опаковането на киселото мляко да бъде в полистиренови кофички с вместимост

- 0,400 кг, съобразно Наредба № 3/2007г. и Наредба № 2/2008г.на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на околната среда и водите както и Закона за храните.

3.3. Етикетирането на всяка потребителска опаковка трябва да отговаря на 
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 
136/19.07.2000г.

3.4. Срок на трайност - до 20 /двадесет/ дни от датата на производство, при 
температура от 2 до 6 градуса по Целзий.

4. Производителят да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 2, 
буква „а" от Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, 
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и 
пускане на пазара на мляко и млечни продукти.

5. Сиренето което се предлага да е в съответствие със стандарт БДС 15:2010 или 
еквивалентна технологична документация /ТД/.

6. Кашкавалът да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010 или 
еквивалентна технологична документация /ТД/.

Месо и месни продукти

1. Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, което се 
предлага, трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно 
изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004г. относно определяне на специфични хигиенни правила за 
храните от животински произход /ОВ L 139,30.04.2004г./.

2. Месните продукти да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са 
произведени по технологична документация /ТД/.

3. Месото да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно 
изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004 ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004, относно определяне на специфични хигиенни правила за храните 
от животински произход.

4. Месото от птици и лагоморфни, което се предлага, трябва да е добито от здрави 
птици и лагоморфни в одобрени предприятия.

Пакетирани и консервирани хранителни стоки
1. Хранителните продукти да са със здрави опаковки, с етикети на български език и да 

съдържат данни, съгласно чл.10 от Закона за храните за наименованието, под което храната 
се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, срокът на 
трайност и условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество на 
предварително опакованите храни, име, фирма, седалище и адрес на производителя или на 
лицето, което пуска храната на пазара, както и информация в съответствие с Наредба № 23 /
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17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при 
етикетирането на храните.

Риба и рибни продукти

1. Рибата и рибните продукти, които се предлагат трябва да са получени в 
регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на 
изискванията на приложение III, секция VIII на Регламент (ЕО) № 853/2004.

2. Предлаганата риба да е охладена сладководна, морска или замразена, добре 
почистена.

Яйца

1. Предлаганите яйца да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008г. за 
изискванията за търговия с яйца за консумация.

2. Яйцата, които се предлагат да са клас „А”, размер „L”.
3. Да се транспортират и съхраняват при температура под +18 градуса Целзии, 

гарантираща безопасността им.

Плодове и зеленчуци

1. Доставяните пресни плодове трябва да са от сортове предназначени за консумация 
в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди причинени от 
вредители и да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.201 Ог. за изискванията за 
качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска доставката 
на плодове, които са загнили, развалени и негодни за консумация.

2. Зеленчуците, които се предлагат да са цели, здрави, чисти без земя и други 
примеси, без повреди от вредители, да издържат на транспортиране, товарени и 
разтоварване.

3. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни 
за място на произход, име на производител и/или име на опаковчик.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

(1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено.
(3) Отварянето на офертите 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 юридически лица с нестопанска цел.
(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници- изрично 
упълномощен от представляващия участника да подпише плик № 3 на останалите участници.
(5) В присъствието на лицата по ал. 3, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 
членовете е подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на 
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които 
той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56. ал. 1. т. 14 от ЗОП -  т. 11, 
раздел X от настоящата докумнатция.
(6) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието 

на комисията.
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(7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и съставя протокол.
(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 
други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички 
участници.
(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други документи, 
освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 
комисията.
(10) След изтичането на срока по ал. 9, комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
(11) Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от 
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, да 
изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни, допълнителни доказателства за 
данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се 
използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
(12) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.
(13) В случаите по ал. 12 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. 
Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.
(14) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за 
подбор, определени от възложителя;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя;

4. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 
от ЗОП.

5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл._57, ал. 2 от
ЗОП;

6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор.
(15) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им.
(16) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря.
(17) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието 
им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 
предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
(18) Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
оферти 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. 
При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
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(19) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 18 резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели.
(20) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това.
(21) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 20 и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ

(22) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата.
(23) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 
отстрани.
(24) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия.
(25) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не 
може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до 
сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
(26) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.
(27) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран 
критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в 
която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките 
по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател.
(28) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече
оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да 
се определи по реда на ал.27
(29) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участницйте и оценките по всеки 
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;

6. дата на съставяне на протокола.
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7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на 
членовете на комисията.
(30) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация.
(31) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
(32) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител.
(33) В решението по ал.32 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
(34) Възложителят изпраща решението по ал.32 на участниците в тридневен срок от 
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от 
ЗОП.
(35) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му 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.
(36) Допуснатите за по-нататъшно участие участници да имат предвид, че отварянето на 

ценовите оферти ще се извърши на 14-я работен ден в 11.00 часа в Заседателната зала на 
УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД гр. Стара Загора от първото заседание и отваряне на 
пликовете с документи на участниците. Ако настъпи промяна в този срок, то участниците ще 
бъдат информирани допълнително.

(37) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител.
(38) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42. ал. 1 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47. ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в 

обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА

(1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

(2) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител.

(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или _ заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител.

(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.

(5) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 
предварително изпълнение .

(6) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 

на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият 
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;
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(8) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора:

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;
2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата.

(9) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от 
ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

(10) Възложителят прекратява процедурата при условията и реда на чл.39 и чл.40 от 
ЗОП. За отказ за сключване на договор се приема и неявяването в срока, определен от 
възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

(11). Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го 
поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от изтичане на 
срока за сключване на договор с участника, класиран на първо място.

(12). Не се допуска сключването на безсрочни договори.
(13). Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение 

на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение при наличие на 
условията и предпоставките на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

VIII. КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

НАЙ-НИСКА ЦЕНА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. Показатели за оценка на предлаганата цена К 1 = 100т.
Изразява се чрез отношение между най-ниската стойност на дадена обособена 

позиция към предложената стойност на всеки един от участниците в процедурата за тази 
съща обособена позиция, което съотношение се умножава с тегловен коефициент 100.

Коефициента се изчислява до втория десетичен знак след запетаята.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1а към
документация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

„Периодична доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр. Стара Загора по 6 обособени позиции : 
обособена позиция №1 - „Хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия”, 
обособена позиция №2 -  „Мляко и млечни продукти”, 
обособена позиция №3 - „Месо и месни продукти”,
обособена позиция №4 -  „Варива, захарни изделия, подправки и сосове”, 
обособена позиция №5 -  „Консерви”,
обособена позиция №6 -  „Пресни плодове и зеленчуци” _________ _________ _________

№
обособена

позиция
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Мярка

Необходи
МО

количеств 
о за 12 
месеца

Единична 
цена на 

участника 
без ДДС

Обща стойност без 
ДДС

1 2 3 4 5 6

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

I. Хляб, хлебни и сладкарски изделия

1 Хляб Добруджа нарязан 0.700 бр. 43200.00 0.541 23371.20
2 Хляб типов нарязан 0.500 бр. 9900.00 0.541 5355.90
3 Бисквити обикновени пакет 0.130 бр. 9600.00 0.40 3840.00
4 Макарони кг 2800.00 1.25 3500.00
5 Фиде кг 200.00 1.44 288.00
6 Брашно тип 500x1 кг кг 2400.00 0.60 1440.00

Обща стойност на обособена позиция №1 : 37795.10
II. Мляко и млечни продукти

7 Прясно мляко 2 % масленост кутия 1л. л 3800.00 1.14 4332.00

8 Кисело мляко 2 % масленост 0.400 бр. 9000.00 0.45 4050.00
9 Сирене краве узряло кутия кг 7200.00 3.50 25200.00
10 Кашкавал от краве мляко кг 132.00 9.40 1240.80
11 Маргарин кутия 0.500 бр. 1800.00 1.35 2430.00

Обща стойност на обособена позиция №М: 37252.80
III. Месо и месни продукти

12 Кренвирши пушени свински кг 130.00 3.30 429.00

13 Пилешко филе охладено кг 100.00 6.70 670.00
14 Пилешко филе замразено кг 390.00 5.25 2047.50
15 Кебапчета 0.060 кг бр. 500.00 0.30 150.00

'16
Кайма смес охладена 60% свинско 40% 
телешко Id- 100.00 4.00 400.00

17
Кайма смес замразена 60% свинско 40% 
телешко кг 4200.00 3.50 14700.00

18 Телешко шкембе замразено кг 120.00 4.75 570.00

19 Телешки джолан без кост замразено кг 150.00 6.84 1026.00

20 Пилешки бутчета замразени кг 4000.00 2.10 8400.00
21 Свински бут без кост замразен кг 150.00 4.16 624.00
22 Пилешки дроб замразен кг 1000.00 1.92 1920.00

23 Агнешки комплект замразен кг 300.00 3.50 1050.00
24 Скумрия цяла замразена 4/6 кг 300.00 3.60 1080.00

25 Яйца -клас А, размер L бр. 21000.00 0.17 3570.00
45



Обща стойност на обособена позиция №Ш
36636.50

IV. Варива, захарни изделия, подправки и сосове

26 Грис х 1 кг кг 400.00 1.33 532.00

27 Ориз х 1 кг кг 3000.00 1.46 4380.00

28 Боб зрял х 1 кг кг 1700.00 2.83 4811.00
29 Леща х 1 кг кг 1800.00 2.60 4680.00
30 Олио рафинирано PVC х 10 л л 3800.00 1.87 7106.00
31 Оцет винен х 0.700 л бр 360.00 0.38 136.80
32 Готварска сол х 1 кг кг 840.00 0.30 252.00
33 Червен пипер х 1 кг бр 160.00 5.00 800.00
34 Мая прясна 0.500 кг кг 20.00 1.75 35.00
35 Чай/филтър х 20бр.в кутия кутия 1600.00 0.50 800.00
36 Чубрица ронена пакет О.ОЮкг бр 2400.00 0.20 480.00
37 Джоджен сух пакет 0.010 кг * бр 1300.00 0.20 260.00
38 Бахар О.ОЮкг бр 50.00 0.20 10.00
39 Нишесте -1 кг кг 600.00 1.75 1050.00
40 Лимонена киселина пакетче О.ОЮкг бр 400.00 0.10 40.00
41 Дафинов лист О.ОЮкг бр 100.00 0.25 25.00
42 Галета х 1 кг кг 200.00 1.67 334.00
43 Черен пипер млян и на зърна пакет О.ОЮкг бр 400.00 0.28 112.00
44 Канела пакет 0.010 кг бр 120.00 0.10 12.00
45 Кимион млян пакет О.ОЮкг бр 360.00 0.15 54.00

46 Ванилия 0.002кг бр 150.00 0.02 3.00

47 Бульон 0.010 бр 100.00 0.20 20.00

48 Сода бикарбонат пакет О.ЮОкг бр 30.00 0.20 6.00
49 Соев сос 0.210 бр 120.00 1.25 150.00

50 Лимонов сок 0.250 бр 100.00 0.60 60.00

51 Какао 0.045 ' р 20.00 0.40 8.00
52 Вино бяло л 30.00 2.00 60.00
53 Захар х 50 кг кг 2800.00 1.12 3136.00
54 Кроасан 0.065 кг бр 2000.00 0.35 700.00

55
Вафли-шоколадови в индивидуална опоковка 
0.022 кг бр 200.00 0.12 24.00

56 Суха паста в индивидуална опоковка 0.032 кг бр 200.00 0.20 40.00
57 Мед еднократна доза от 0.030 кг ■; 12000.00 0.08 960.00
58 Конфитюр еднократна доза от 0.030 кг бр 12000.00 0.08 960.00

Обща стойност на обособена позиция №IV: 32036.80
V. Консерви

59 Нектар кутия 1 л л 1000.00 1.00 1000.00

60 Грах консерва 0.680 кг бр 1800.00 0.90 1620.00

61 Гювеч консерва 0.680 кг бр 1000.00 1.00 1000.00

62 Домати консерва 0.680 кг бр 12000.00 0.80 9600.00

63 Зелен фасул консерва 0.680 кг бр 3700.00 0.92 3404.00

64 Гъби цели консерва 0.680 кг бр 240.00 1.87 448.80

65 Кисели краставици 0.680 кг бр 100.00 1.33 133.00

66 Доматено пюре 0.680 кг бр 50.00 1.08 54.00

67 Лютеница 0.500 кг бр 100.00 2.50 250.00

68
Зеленчуков микс/Замразени зеленчуци микс х 
2.5 кг бр 200.00 5.33 1066.00
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VI.

69

70
71

72

73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83

84
85

Обща стойност на обособена позиция №У:
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Картофи кг 25000.00 0.55

Лук кромид зрял кг. 3500.00 0.66
Зелен лук _Ж_ 400.00 0.40

Праз
кг 500.00 1.22

Чесън зрял кг 100.00 5.00
Чесън пресен _вр_ 100.00 0.40
Магданоз _вр_ 500.00 0.20
Моркови кг 800.00 0.75
Зеле пряс^о кг 4500.00 0.71

Целина (керевиз) _вр_ 100.00 0.50

Ябълки кг 3600.00 1.00
Краставици пресни кг 500.00 1.00
Тиквички кг 1000.00 0.50
Домати кг 400.00 1.00
Чушки пресни кг 400.00 1.20
Патладжан кг 200.00 0.70
Спанак кг 500.00 1.00

Обща стойност на обособена позиция №VI:

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

I
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