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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 1   

  

 Възложител: ОДЗ №37 „ВЪЛШЕБСТВО“ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 5051 

Адрес: гр. София, ул.Белмекен №1, сградата на 37 ОДЗ Вълшебство 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Гергана Петрова 

Телефон: 0884-801-662 

E-mail: odz37@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес:  

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 37 ОДЗ 

„ВЪЛШЕБСТВО“ - РАЙОН “ВИТОША” -  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

  

Кратко описание: Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при 

стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на 

Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на 37 ОДЗ „ВЪЛШЕБСТВО“, 

вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, 

плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата 

спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват 

обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти 

по техническата спецификация. 

   Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на 

37 ОДЗ „ВЪЛШЕБСТВО“ със специализиран транспорт, съобразно предварително 

заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти 
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трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да 

са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите 

нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично 

модифицирани храни. 

  

Място на извършване: София, ул.Белмекен №1, сградата на 37 ОДЗ „Вълшебство“ 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: -  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-

5 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец /избрания за изпълнител участник 

представя съответните доказателства по чл.58 от закона/. 

 

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.1 от ЗОП - съгласно приложен 

образец /избрания за изпълнител участник представя съответните доказателства по 

чл.58 от закона/. 

 

При подписване на декларациите следва да са спазени изискванията на чл.97, ал.6 

от ППЗОП. 

 
 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: - Справка за оборота от договори за доставка, 
които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
приключили години, съгласно чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложен образец – 
минимален общ оборот двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката. 
  

Технически и професионални способности: - Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по EN ISO 9001:2008 /или еквивалент/, сертификат за внедрена система за 

управление и безпопасност на храните EN ISO 22000:2005 /или еквивалент/ - копия, 

заверени от участника /с „вярно с оригинала“/. Сертификатите да са с област на приложение 

продажба и доставка на хранителни продукти, издадени от сертифицираща организация, 

акредитирана от европейската организация ЕА /или еквивалент/ - чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП . 

 

- Сертификат за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника копие/ 

/чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП/ - документът следва да се представи на съответния чужд език заедно с 

превод на български съобразно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи 
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и други книжа, в оригинал или заверено от участника копие. 

 

- Доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол за 

съответствие - обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да съответства на 

продуктите, за които кандидата участва. 

 

- Удостоверение по чл.12 от Закона за храните, за производство и търговия с храни, 

обхващащо всички групи храни –  копие, заверено от участника. В удостоверенията за търговия 

с продукти от животински произход да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на изискванията на 

Регламент (EO) 852/2004, Регламент (EO) 853/2004. Удостоверението за регистрация по чл.12 от 

Закона за храните следва да бъдат издадени след 01.01.2007 година - чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

- Справка-декларация за собствени и/или наети транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 

от ЗОП/ – съгласно приложен образец: 

   Минимално изискване: участникът следва да разполага за нуждите на настоящата 

поръчка с минимум 2/два/ броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/ броя автомобили 

за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Справката да е придружена 

с копие от регистрационните талони /а за несобствените автомобили – и копие от 

договорите за наем, лизинг или други, удостоверяващи наличието на автомобилите на 

разположение на участника за целия срок на настоящата поръчка/, с които се удостоверява 

собствеността на автомобилите /или съответно, разположението им на участника за 

нуждите на поръчката/, както и документи за общата товароносимост на 

специализираните превозни средства. Прилагат се задължително и валидни разрешителни 

за превоз на името на участника, съгласно изискванията на Българската агенция за 

безпопасност на храните /БАБХ/. Документите се представят като копие, заверено от 

участника. 

 

- Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката /чл.64, 

ал.1, т.6 от ЗОП/ – съгласно приложен образец. 
 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  25.04.2016 година                     Час: (чч:мм) 16:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 23.08.2016 година                      Час: (чч:мм) 16:00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  26.04.2016 година в 10:00 ч 

  

Място на отваряне на офертите:  София, ул.Белмекен №1, сградата на 37 ОДЗ „Вълшебство“ 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): Всички документи са качени в профила на купувача 

но ОДЗ №37 Вълшебство на интернета адрес: http://odz37.com/ 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 18.04.2016 година 

 
 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Гергана Николаева  Петрова   

Длъжност: Директор 

 


