УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ

За участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична
покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за
нуждите на три детски ясли и една млечна кухня, находящи се на територията на район
„Северен”-община Пловдив разделена на девет обособени позиции, а именно:
Обособена
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позиция
позиция
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1 „Доставка на пакетирани хранителни продукти”
2 „Доставка на месо и месни продукти”
3 „Доставка на млечни хранителни продукти”
4 „Доставка на хляб и хлебни продукти”
5 „Доставка на кисело и прясно мляко”
6„Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
7 „Доставка на плодове”
8 „Доставка на зеленчуци”
9„Доставка на яйца”

Необходими данни, условия и указания за участие:
Възложител Район „Северен”- Община Пловдив – гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ
Обединител” № 22а, тел: (032)
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП ще реализира поръчка по реда на Глава осма „а”
от ЗОП с предмет: : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и
една млечна кухня, находящи се на територията на район „Северен”-община Пловдив
разделена на девет обособени позиции”.
Срок и място на изпълнение:
Доставките на хранителните продукти ще бъдат извършвани ежеседмично франко
складовете на детските заведения, съгласно техни предварителни заявки, подавани на
изпълнителя от съответните отдели най- късно до 12.00 часа на последния работен ден на
седмицата, предхождаща тази за която се отнасят. Доставките ще се извършват не по-късно от
9.00 часа в работен ден определен за доставка.
Количествата хранителните продукти за всяка конкретна доставка ще се определят от
заявките на общинските детски заведения. При доставяне на заявените
количества
хранителните продукти в детските заведения ще се издава двустранно подписана стокова
разписка/приемо- предавателен протокол/, съдържаща наименованието на заведението приело
стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на продукта, както и общата
стойност на доставката. Така изготвената стокова разписка ще се издава в два екземпляра –
един за изпълнителя, един за детското заведение.
Фактури ще се издават веднъж месечно на името на район „Северен”-община Пловдив
здравеопазване, след извършване на всички доставки за месеца, но не по-късно от последния
ден на месеца, като фактурата трябва да бъде придружена с оригиналните екземпляри на
стоковите разписки, на базата на които е издадена. Фактурата ще се предава на главен
счетоводител функция здравеопазване, не по късно от два работни дни след нейното издаване.
Срока на валидност на офертата е за целия период на договора. Актуализация на
цена не се предвижда за периода на договора. Период на разсрочено плащане не по-малко
от 60 календарни дни.
Разплащането ще се извършва по банков път.
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Срокът на действие на договора, който ще бъде сключен съответно е до: с изчерпване на
сумата по договора или до сключване на договор с подобен предмет на доставка от Община
Пловдив.
Изисквания към участниците: За да бъде допусната до оценяване и класиране офертата на
участника, той трябва да докаже, че :
Участникът трябва да разполага с минимум по 1 /едно/ транспортно средство по всяка
обособена позиция за която участва, /собствено или наето/ отговарящо на санитарнохигиенните изисквания за транспорт на храни от животински или неживотински
произход за изпълнение на поръчката, което е регистрирано в ОДБХ /в зависимост от
позицията за която участва/.
Участникът трябва да разполага минимум с 1 /един/ брой собствен или нает обект за
търговия с храни, регистриран и придружен от заверени от участника копия на
удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12
от Закона за храните.
Участникът трябва да докаже, чрез представяне на сертификат или еквивалентно, че в
организацията, която той представлява има внедрена и функционираща система за
управление на безопасността на храните или анализ на опасностите и критични
контролни точки, а когато цялостното внедряване на системата е неприложимо –
процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и
критични контролни точки /НАССР/. За еквивалентен документ Възложителят ще
приеме документ, доказващ по безспорен начин наличието на внедрена и
функционираща
система
НАССР,
издаден
от
съответния
контролен
орган/удостоверение, одиторски доклад/.
Участникът трябва да докаже, чрез представяне на сертификат или еквивалентно, че в
организацията, която той представлява има внедрена и функционираща система
съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивален)
Технически спецификации:
Хранителните продукти да отговарят на изискванията на

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ
2011г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ,
ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА.

Храните и суровините, доставяни на територията на детските заведения трябва да
отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и
националното законодателство. Всяка партида храни се придружава от документ,
удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
1.
Месото, което се предлага в детските заведения трябва да е добито от здрави
животни в утвърдени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ
на Регламент №853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
29.ІV.2004г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните
от животински произход /ОВ L 139,30.4.2004г./. Месните заготовки и месни
продукти трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са
произведени по технологична документация /ТД/, в случай че отговарят на
изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите
за производство на продукти по утвърдени стандарти.
2.
Прясното пастьоризирано мляко и млечните продукти, които се предлагат в
детските заведения трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря
на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т.ІІІ /3/ на Регламент
853/2004. Киселото мляко трябва да е произведено в съответствие със стандарт
БДС 12:2010. Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стандарт
БДС 15:2010. Кашкавалът трябва да е произведен в съответствие със стандарт
БДС 14:2010.
3.
Рибата и рибните продукти, които се доставят в детските заведения трябва да
са получени от регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на
Регламент /ЕО/№853/2004.
Яйцата, които се доставят в детските заведения трябва да отговарят на
Наредба № 1 от 2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация.
Яйцата трябва да са клас А, да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни
след датата на снасяне, да се транспортират и съхраняват при температура,
гарантираща безопасността им /от +5 до +18 градуса по Целзиий/.
Слънчогледовото масло, което се използва в детските заведения трябва да има
светложълт цвят, да е бистро, без утайки и без примеси.
Хлябът, който се доставя в детските заведения трябва да бъде произведен по
утвърдени стандарти в съответствие с показателите, заложени в ТД без
оцветители. Брашното трябва да е произведено по утвърден стандарт.
Картофите и кореноплодните зеленчуци, които се доставят в детските
заведения, трябва да са цели, здрави, чисти без земя, без повреди от вредители,
да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с
данни за място на произход, име на производител и/или опаковчик. Не се
допуска използването на гнили картофи и с лошо качество.
Пресните плодове и зеленчуци, които се предлагат в детските заведения,
трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията
на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара,
определени в Приложение 1 част А и част Б на Регламент /ЕО/543/2011 на
Комисията. Плодовете и зеленчуците трябва да бъдат клас „Екстра” или клас
„І”. Не се допуска предлагане на пресни плодове и зеленчуци, съдържащи
остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите.
Варивата, които се доставят в детските заведения трябва да отговарят на
следните изисквания: да се цели и здрави, чисти, без вредители, без
специфичен мирис и вкус, с характерен цвят на продукта. Не се допуска
използване на продукти засегнати от гниене или други увреждания.
Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се доставят в
детските заведения, не трябва да съдържат консерванти, оцветители и
подсладители. Не се приемат консервирани продукти с признаци на нарушена
цялост и бомбаж. Плодовите конфитюри, желета и мармалади трябва да
отговарят на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета,
мармалади приета с ПМС № 45/21.02.2003г. Доматеното пюре да бъде с не помалко от 22% сухо вещество / като минимално 80% от сухото вещество се
формира от домати/.
В детските заведения се използва само „Рафинирана бяла захар” или „Екстра
бяла захар” при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към
захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС
№209/06.11.2002г. Пчелният мед, трябва да отговаря на изискванията на
Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20.ХІІ.2001г. относно меда и Наредбата
за изискванията към пчелния мед, приета с ПМС №196/28.08.2002г. Плодовите
и билкови чайове, да не съдържат оцветители и овкусители. Солта трябва да е
йодирана с калиев йодат.

Забележка : Към ценовото предложение участника следва да представи етикет и
сертификат(или еквивалентно) за съответния хранителен продукт- сирене, кашкавал,
кисело мляко, кайма и колбаси, с който да докаже изпълнението на горепосочените
минимални изисквания. Непредставянето на такава информация ще доведе до
отстраняване на участника.
При транспортирането на храните да се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на
Регламент /ЕО/ №852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.ІV.2004г. относно
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хигиената на храните и глава трета, раздел ІV на Наредба № 5 от 2006г. за хигиената на
храните. Транспортните средства, които ще бъдат използвани за превоз на плодове и
зеленчуци трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни от
неживотински произход, доказано със заверени от участника копия на удостоверенията за
регистрация на транспортните средства, издадени от съответните органи.
Пакетираните храни, доставяни в детските заведения, трябва да са етикетирани и маркирани
съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с
ПМС № 136/19.VІІ.2000г. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат
информация за вида на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на
производство, срок на годност.
Не се допускат храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, както и храни
обработени с йонизиращи лъчения.
Стоките следва да са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 20% към датата на
съответната доставка.
Ценово предложение:
Ценовото предложение трябва да бъде изготвено в пълно съответствие с образеца, приложен
към поканата.
Общата стойност по обособена позиция е сбор от обявеното количество умножено по
единичната цена с ДДС от графа 8, предложена от кандидата. Общата стойност на ценовото
предложение за съответната обособена позиция не може да надвишава максималните лимити
както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка на пакетирани хранителни продукти” до 9 550.00 лв. с
ДДС
Обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни продукти” до 18650.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 3 „Доставка на млечни хранителни продукти” до 12 570.00 лв. с
ДДС
Обособена позиция № 4 „Доставка на хляб и хлебни продукти” до 2650.00лв. с ДДС
Обособена позиция № 5 „Доставка на кисело и прясно мляко” до 12 400.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 6„Доставка на плодови и зеленчукови консерви” до 3 950.00 лв. с
ДДС
Обособена позиция № 7 „Доставка на плодове” до 10 300.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци” до 5 600.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 9„Доставка на яйца” до 3 450.00 лв. с ДДС
Общата стойност на ценовата оферта за съответната обособена позиция не може да
надвишава горепосочените суми, при констатиране на несъответствие между оферирана цена и
осигуреното финансиране, участника се отстранява от участие в процедурата.
Оферта : Офертата се изготвя в пълно съответствие с образеца, приложен към
настоящата покана. Всички срокове, които участника оферира трябва да са изразени в дни и
чрез цели числа.
Срокът на валидност на офертата е за целия период на договора.
Срокът на разсрочено плащане – 60 календарни дни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИЕМА ВАРИАНТИ НА ОФЕРТАТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ
НЕЯ.
Нарушаване на последното ще представлява самостоятелно основание за
отстраняване на офертата на участника.
Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър
печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!
Всяка оферта трябва да съдържа:
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1. Оферта на участника, изготвена в пълно съответствие с приложения към поканата
образец Оферта
2. Когато участникът е вписан в Търговския регистър, следва да представи заверено копие
от документа за регистрация или единия идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23
от Закона за търговския регистър;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с
образеца, приложен към поканата. От техническо предложение трябва да е видно, че
кандидата притежава по едно транспортно средство /собствено или наето/, отговарящи
на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни от животински или
неживотински произход и минимум едно складово помещение /собствено или наето/
регистрирано по чл. 12 от Закона за храните. Към техническото предложение
задължително се прилагат:
За транспортните средства - Списък на транспортните средства, с които участника
разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, придружен със
заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните
средства.
За складовите помещения с хладилна техника- Списък за наличните собствени или
наети обекти за търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на
удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12
от Закона за храните.
4. Сертификат или еквивалентно за внедрена и функционираща в организацията на
участника система НАССР. За еквивалентен документи възложителя ще приеме
документ, доказващ по безспорен начин наличието на внедрена и функционираща
система НАССР, издаден от съответния контролен орган/удостоверение, одитен доклад/;
5. Участникът трябва да докаже, чрез представяне на сертификат или еквивалентно, че в
организацията, която той представлява има внедрена и функционираща система
съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивален);
6. Предлагана цена /ценово предложение/- ценовото предложение трябва да е поставено в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с
офертата.
7. Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата- / заверено копие/;
8. Удостоверение от Община Пловдив за наличие/липса на задължения към Община
Пловдив - / заверено копие/;
9. Декларация от участника, че стоката, която ще доставя е етикетирана съгласно чл.4, т.1 и
чл.6 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.
10. Декларация от участника, че хранителните продукти , които ще доставя ще отговарят на
изискванията на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011г. и техническите
спецификации описани в настоящите условия и указания.
11. Декларация за липса на генетично модифицирани организми в доставяните хранителни
продукти.
12. Декларация че стоките ще са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 20%
към датата на съответната доставка.
Забележка: Участници, които имат задължения към държавата и община
Пловдив ще бъдат отстранени.
Оценка на офертата: Офертите ще се оценяват по критерия “Икономически най-изгодна
оферта” , определена по следните показатели:
1.
Цена за изпълнение на поръчката.
2.
Срок за изпълнение на извънредни доставки.
Максималният брой точки е 100.
Оценката на офертите се определя както следва:
Показател 1 – “Предлагана цена”, с максимален брой точки – 75.
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Максималният брой точки – 75, получава офертата с предложена най-ниска цена. Изразява се в
число представляващо отношението между предложената най-ниска обща стойност за обособената
позиция от участник в процедурата и предложената обща стойност за обособената позиция от всеки
един от участниците умножено с тегловен коефициент 75. Допустимите стойности на показателя са от
1-75. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена
по следната формула:
Ц min
П1 -n = 75 х --------, където

Цn
П1-n са точките на n-тия кандидат
75 са максималните точки по показателя;
Ц min е най-ниската предложена цена;
Ц n e цената на n-тия кандидат.
Показател 2 – “Срок за изпълнение на извънредни доставки”, с максимален брой точки –
25.
Максималният брой точки – 25, получава офертата с предложен най-кратък срок за извънредна
доставка.Изразява се в число, представляващо отношението между предложения най-кратък срок за
изпълнение на извънредните доставки за обособената позиция от участник в процедурата и
предложеният срок за изпълнение на извънредните доставки от всеки един от участниците умножено с
тегловен коефициент 25.Допустимите стойности на показателя са от 1 до 25 точки.Точките на
останалите кандидати се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:
Ср min
П2-n = 25 х --------, където
Cр n

25 са максималните точки по показателя;
Cр min е най-краткия срок;
Cр n e срокът на n-тия кандидат.

Комплексната оценка / КО / на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КОn = П1 –n + П2-n
Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място и се счита за
икономически най-изгодна.
При равни комплексни оценки за обособена позиция на двама или повече участници ще се прилага
чл.71,ал.4 и ал.5 от ЗОП.

Място и дата на подаване на оферта: Офертата, се представя в запечатан непрозрачен
плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. На плика, в горния десен ъгъл на който се изписва:
Община Пловдив – Район “Северен” –Възложител / Кмет на Район “Северен” Община
Пловдив.
бул. "Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а
за участие в процедура :
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една млечна
кухня, находящи се на територията на район „Северен”-община Пловдив разделена на девет
обособени позиции”;
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.Върху плика не се поставят никакви други обозначения, полага се
фирмен печат
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Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в
сградата на Район “Северен” Община Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а /в
деловодството/.
При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на Район “Северен”
Община Пловдив.
Срокът за получаване на офертите за участие от Възложителя е до 16:00 часа на
16.05.2013г. в деловодството на Район “Северен” Община Пловдив – бул. "Цар Борис ІІІ
Обединител” № 22а, гр. Пловдив.
Длъжностни лица определени със Заповед на Кмета на район “Северен” Община
Пловдив ще отворят, разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за участие в
процедурата.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:
1.Липса на изискуеми документи;
2. Документи, представени в незаверен от участника вид;
3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти;
4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или
обявените критерии, ведно с направените пояснения/забележки/ към тях, дадени в
поканата, така и в приложение № 2 и 3.
5. Оферта съдържаща варианти.
Договор : ще бъде сключен с кандидата, чиято оферта е класирана на първо място.
Приложения:
Приложение 1- Оферта
Приложение 2- Техническо предложение
Приложение 3- Ценови Оферти
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