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ДО 

„ТИМ ВД” ЕООД 

ГР.ДИМОВО 

 

ПОКАНА 

За участие в процедура пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет 

„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на общинските звена на 

бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик " 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящето Ви каним да вземете участие в процедура на пряко договаряне с 

предмет„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на общинските звена на 

бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик” при следните условия: 

Място и срок на изпълнение на поръчката: 

Място за изпълнение –територията на община Белоградчик. 

Място за изпълнение на поръчката са франко складовете на бюджетните звена на 

територията на община Белоградчик. Обектите могат да бъдат актуализирани по време 

на действието на договора, за което изпълнителят ще бъде надлежно уведомен.  

Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки до франко 

складовите бази на посочените обекти на територията на община Белоградчик, в 

съответствие с предварително подадени заявки, на адресите на бюджетните звена. 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Срок за изпълнение на поръчката – 1 /една година/ или 12 месеца от датата на 

сключване на договора. 

В случаите, когато срокът на договорите по обособена/и позиция/и изтече преди 

завършване на нова процедура, то техния срок може да се удължи до сключване на 

договори за следващия период.  

Периодичност на доставките:  

За хранителните продукти по всички обособени позиции – два пъти седмично 



Хранителните продукти, се заявяват до 16:00 часа в работен ден, а съответно 

доставките се осъществяват в срок до три работни дни, следващи деня на заявката в 

часовия интервал до 14:00 часа. 

Прогнозна стойност на поръчката: 

Максималната прогнозна цена за изпълнение на доставките по предмета на поръчката  

за едногодишен период е в размер 33 000,00 ( тридесет и три хиляди) лева без ДДС 

* В предлаганата цена следва да бъдат включени всички присъщи и необходими 

разходи, свързани с качественото, професионално и срочно изпълнение на доставките. 

* Участникът, чието ценово предложение надхвърля максимално допустимата обща 

стойност (в случай че участва за всички обособени позиции), както и максимално 

допустимите стойности по отделните обособени позиции,  ще бъде отстранен от 

участие в процедурата . 

Финансиране и начин на плащане:  

Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Белоградчик и бюджета на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

Заплащането на доставените хранителни продукти става на база реално извършени 

доставки, удостоверени с двустранно оформени първични документи, доказващи 

количеството на доставените стоки. 

Възложителят заплаща за осъществена периодична доставка на хранителни продукти 

по банков път с платежно нареждане в лева по посочена банкова сметка на 

Изпълнителя в срок до 10 –то ( десето) число на месеца следващ месеца на  извършване 

на доставката и издаване на данъчна фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 

счетоводството. За всяка извършена  доставка до обектите на територията на община 

Белоградчик се издава индивидуална фактура. 

Начин на формиране на предлаганата цена 

В предложенията се посочват единичните цени на всеки продукт. Единичната цена за 

дадения продукт се умножава по заложеното количество от този продукт и се получава 

общата цена на продукта съгласно заложеното прогнозно количество от него. 

Предложената цена  се получава, като се сборуват получените произведения от 

единичните цени и заявените прогнозни количества, на всеки един артикул. 

Единичните цени следва да бъдат посочени в лева без ДДС.  

Предложените единични цени на хранителните продукти подлежат на промяна на база 

на бюлетин на "САПИ" ООД, гр. София за област Видин. Единичните цени на 

хранителните продукти се актуализират на всеки три месеца. Транспортните разходи са 

за сметка на изпълнителя. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти, да 

бъде не по-кратък от 75% от срока на годност на конкретния продукт. 

При промяната на цените на хранителните продукти се използва „Методът на 

определяемите цени”, както следва: 



Цените на доставяните от изпълнителя продукти, съгласно ценовото предложение на 

избрания за изпълнител участник, което е приложение към договора за изпълнение, се 

променят пропорционално на средните цени на едро за регион Видин на "САПИ" ООД 

- гр. София на всеки три месеца. 

Бюлетините за средните цени на едро за региона от "САПИ" ООД се обезпечават 

от страна на Изпълнителя. 

Новата цена = Кор. коеф. х Средната цена на едро от "САПИ"ООД за съответното 

тримесечие 

Кор. коеф. е корекционен коефициент, действащ през цялото времетраене на 

договора и Офертна цена и се определя преди сключване на договора на база 

оферирана цена за всеки артикул поотделно по формулата: 

Кор.коеф n. =  офертна цена 

                         Ср.цена САПИ 

Забележка: При определяне на нова цена се изготвят сравнителни таблици и се 

съставят протоколи за определяне на цените на продуктите, като получената нова цена 

става валидна за страните по договора от датата на подаване на заявлението за промяна 

до срока на действие на договора. 

Участниците предлагат единични цени на стоките по обособените позиции, съгласно 

описанието им в приложената техническа спецификация. Предложените единични цени 

включват всички разходи при условие на доставка до съответния склад. Предложените 

цени да са в лева без ДДС, франко мястото на изпълнение на поръчката. 

Процентното съотношение между предложената цена от определения участник за 

изпълнител на поръчката и осреднената цена на продукта на едро за област Видин по 

бюлетина на САПИ, се запазва през целия период на действие на договора и се нарича 

корекционен коефициент, определен с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

Корекционният коефициент се определя за всеки продукт от дадена позиция поотделно. 

Промяна в цените на отделните продукти се прави автоматично без подписване на 

анекс между страните след представяне на актуален бюлетин на "САПИ" ООД. 

Изготвянето на бюлетина от “САПИ” ООД става по поръчка и за сметка на 

Изпълнителя. При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности за 

цените на продуктите, който се подписва от Изпълнителя на поръчката и от 

упълномощени от Възложителя длъжностни лица 

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

обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  



Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за 

когото са налице основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. 

Основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника. Към офертата си участниците подават декларация  за липсата на основания 

за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

Технически и професионални способности:  

Участникът в обществената поръчка трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва: 

1. Участникът трябва да разполага с минимум един обект, регистриран по чл. 12 от 

Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, 

съгласно предмета на поръчката, а за чуждестранни лица - в аналогични 

регистри/списъци съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

 Копие на валидно Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или 

търговия с храни, за групите храни, съгласно предмета на поръчката в 

БАБХ или да посочи публичен регистър, в който се съдържа информация за 

наличието на тази регистрация ( в случай, че информацията е достъпна за 

проверка в публичния регистър). За чуждестранни участници –еквивалентни 

документи, съобразно законодателството на държавата в която са регистрирани. 

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой собствени или наети 

автомобили, регистрирани в ОДБХ, а за чуждестранни лица - регистрирани в 

аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която 

са установени, за превоз на хранителните продукти, обект на доставката по 

съответната обособена позиция. 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

 Списък на транспортните средства с посочване на вида и Рег.No на 

съответното МПС заедно с доказателства за регистрацията им в БАБХ. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението! 



Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на 

капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и 

професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с 

професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва 

да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на 

техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4, поради промяна в 

обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. В условията на 

процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за 

изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. Когато кандидат или участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже 

изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 

условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява и за него 

са налице основания за отстраняване от процедурата, поради промяна в 

обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.. Когато частта от поръчката, която 

се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на 

изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част 

на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят 

предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 



основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията заедно с копие на 

договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от 

тяхното сключване  

Критерий за възлагане: Най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Участникът трябва да представи оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. 

Офертата се подава на български език -на хартиен носител. Към офертата си 

участниците представят следните документи:  

1. Опис на представените документи -по Oбразец №1 

2. Представя не на участника –по Oбразец № 2;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -по Образец № 3;  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП -по Образец № 4;  

5. Техническо предложение, съдържащо: 

5.1. Предложение за изпълнение на поръчката -  по Образец №5 в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

5.2. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 

подписана от участника /ако е приложимо/ - по Образец № 6; 

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се 

представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

5.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от 

ЗОП - по Образец №7; 

5.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо -Образец 8; 

5.5. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани при изпълнение на поръчката с приложено копие на валидно 

Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни, за 

групите храни, съгласно предмета на поръчката в БАБХ или посочен публичен 

регистър, в който се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в случай, 

че информацията е достъпна за проверка в публичния регистър) –Образец №9; 

5.6. Списък на транспортните средства с посочване на вида и Рег.No на съответното 

МПС заедно с доказателства за регистрацията им в БАБХ –Образец № 10 

6.Ценово предложение-по Образец № 11 



Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо);  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. наименованието на поръчката.  

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адрес: гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I” No 6–Община 

Белоградчик. 

Дата и място на провеждане на договарянето: Договарянето с поканените участници ще 

бъде проведено на 18.07.2019 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община 

Белоградчик, ет.2 

 

БОРИС НИКОЛОВ (П) 

Кмет на община Белоградчик 
 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3от 

Закона за обществените поръчки) 


