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I.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.Възложител на обществената поръчка – СУ с преподаване на немски език „Фридрих 

Шилер“, гр.Русе (СУПНЕ „Фридрих Шилер“). 

2.Обект на поръчката – доставка. 

3.Правно основание – чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП , чрез събиране на оферти с обява, по реда на 

глава двадесет и шеста от закона. 

4.Предмет на обществената поръчка – „Доставка на подкрепителни закуски за учениците 

от I до IV клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе“. 

5.Описание на поръчката – поръчката има за предмет доставка на подкрепителни закуски 

за учениците от I до IV клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, в изпълнение на чл.12, 

във връзка с чл.13, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 4, взето с 

Протокол №3 от 19.12.2018 г. на Педагогическия съвет на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. 

Русе. 

Подкрепителните закуски ще се доставят по зададен от Възложителя прогнозен  

график и задължителен асортимент, съставки, тегло и енергийна стойност на 

подкрепителните закуски, които са подробно описани и заложени в Техническата 

спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка (Приложение №1). 

Доставките се извършват само в учебни дни. Броят на закуските в изпълнение на поръчката 

зависи изцяло от нуждите на училището и от посещаемостта на учениците в съответния 

ден. Заявката относно броя на закуските за конкретния учебен ден се подава на избрания 

изпълнител до 14:00 ч. на предходния ден. Възложителят си запазва правото да поръча 

повече или по-малко закуски от прогнозното количество, в зависимост от присъстващите 

ученици и  в случай на промяна в прогнозния общ брой учебни дни. 

Периодичността на доставките е както следва: 

В училището на ден закусват средно 429 ученици от първи до четвърти клас. 

Прогнозният общ брой дни, в които ще се доставят подкрепителни закуски за срока на 

изпълнение на обществената поръчка е 110 дни, като храненето ще се извършва пет дни в 

седмицата - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, когато са учебни дни. 

Училището е с двусменен режим на обучение. Часът за доставка е съобразно смените на 

учениците от първи до четвърти клас. Закуските ще се доставят веднъж сутрин в 08:20 часа 

за учениците от първа смяна и втори път – след обяд в 14:25 на съответния ден за 

учениците от втора смяна. 

При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или 

качеството на доставените закуски, в изискванията за пакетиране и етикетиране на 

закуските към момента на доставка и/или след извършването й, участникът определен за 



изпълнител има срок за реакция до 1 (един час), за да отстрани установените 

несъответствия. 

* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 

Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на 

доставка и/или след извършването й се разбира  срокът до 1 (един) час, включващ времето 

от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с 

изискванията на Възложителя в количеството и/или качеството на закуските, до 

окончателното отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен 

констативен протокол за действителното отстраняване на същите. 

6.Място на извършване на поръчката – сградата на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, с адрес : 

гр.Русе, ул.“Измаил“ №2. Изпълнителят се задължава да осигури лице, което да извършва 

разнос на подкрепителните  закуски до  класните  стаи на учениците от първи до четвърти 

клас, като същото лице следва да предаде закуските на учителя в съответната стая. 

7.Обща прогнозна стойност на поръчката – 44 029,77 лв.(Четиридесет и четири хиляди 

двадесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС или 52 835,72 лв (Петдесет и 

две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС, която 

стойност се явява и максимална стойност за офериране от участниците при подаване на 

оферта. 

Максималната допустима стойност на една подкрепителна закуска е 0,93 лв. (нула 

лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС, като участниците нямат право да оферират цена 

над 0,93 лв. без ДДС на подкрепителна закуска. 

Цената на подкрепителната закуска се формира на база единичната стойност, по 

която участникът предлага да я доставя през периода на изпълнение на договора, като 

задължителният асортимент, съставки и тегло на подкрепителните закуски са описаните в 

техническата спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка, и трябва 

да бъде посочена в ценовото предложение. Цената на подкрепителната закуска следва да 

включва всички разходи по производството и доставката й до мястото, определено от 

възложителя в настоящата обществена поръчка. 

Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка се формира като се 

умножи единичната цена на съответната подкрепителна закуска по обявения прогнозен 

брой ученици и получената сума се умножи по броя на обявения прогнозен брой учебни 

дни за доставка, съгласно графика за доставка, неразделна част от техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална обща стойност на поръчката и максимална допустима стойност на една 

подкрепителна закуска. 



Оферти, надвишаващи посочената максимална обща стойност на обществената 

поръчка и/или надвишаващи максималната допустима стойност на една закуска, ще бъдат 

отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 

8.Финансиране - средствата, с които се осигурява доставката на подкрепителни закуски, се 

определят съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за всяка финансова година. При евентуално 

преустановяване на получаваната субсидия, съгласно Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  договорът се 

счита за прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя причини. 

9.Начин на плащане - плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, 

посочени в договора. 

10.Срок за изпълнение на поръчката – до 31.12.2019 г.  

 

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която 

то е установено. 

1.1.В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или 

друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в 

което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които 

ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от 

участника в копие. 

1.2.Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 

обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в 

друг документ, подписан от членовете на обединението. 

1.3.Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 

юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

1.4.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 



1.5.В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

2.Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата 

документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. 

3.От участие в настоящата обществена поръчка ще бъдат отстранени участници, които са 

свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа.  

Забележка: 

√Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „свързани 

лица” са:   

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

√Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа 

„контрол” е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка: Съгласно чл.46, ал.1 от ППЗОП, участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 

настоящата поръчка.  

4.Изисквания за лично състояние на участниците – възложителят отстранява от участие 

в обществената поръчка участник, когато: 

4.1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

4.2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

4.3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата 



или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

4.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

4.6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

4.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 Изискванията за лично състояние на участниците по т.4.1, т.4.2 и т.4.7 се отнасят за 

лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи, както следва: 

- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

- при дружество с ограничена отговорност- лицата по чл. 141, ал.1 и2 от Търговския 

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

Търговския закон; 

- при акционерно дружество- лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 от 

Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции- лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

- при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

- при клон на чуждестранно лице- лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

- в гореизброените лица - и прокуристите, когато има такива; 



- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

 Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или 

юридически лица, изискванията по чл.54, ал.1 от ЗОП се прилагат за всеки член на 

обединението.  

 Когато участник в обществената поръчка ще се позовава на капацитета на трети 

лица и/или ще ползва подизпълнители, изискванията по чл.54, ал.1 от ЗОП се прилагат и за 

третите лица и за подизпълнителите. 

Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП. Декларацията за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват 

участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

Участник, за когото са налице основанията на 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. За тази цел участникът може 

да докаже, че: 

- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени, чрез представяне на документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение, чрез 

представяне на документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 

който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 

отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за 

окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 

дължимо обезщетение ; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 

и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения, чрез 



представяне на документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 

обстоятелства; 

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда, чрез представяне на удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да гарантира неговата надеждност, 

възложителят не го отстранява от обществената поръчка. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, не може да се възползва от 

правото да представя доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност за времето, определено в присъдата или акта. 

Доказване на липсата на основание за отстраняване – участникът, избран за 

изпълнител доказва липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, като 

представя следните документи: 

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6  – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда".  

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ за удостоверяване на посочените обстоятелства, издаден от 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на документите  по л.58, ал.1 от 

ЗОП, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по 

служебен път. 



На основание чл.57 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в обществената 

поръчка участник, за когото са налице основанията на чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали 

преди или по време на процедурата. 

III.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1.Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

– участникът в настоящата обществена поръчка следва да е вписан в Търговския регистър 

(за едноличните търговци и търговските дружества) или в Регистър БУЛСТАТ  и данъчно 

регистриран в НАП (за обединения по ЗЗД, като заверено копие от удостоверенията за 

вписване в Регистър БУЛСАТ и за данъчна регистрация в НАП се представят на 

възложителя преди сключване на договора, съгласно чл.70 от ППЗОП) и предметът му на 

дейност да съответства на предмета на настоящата обществена поръчка; 

-участникът следва да разполага с минимум един обект – собствен или нает за 

производство и/или търговия с храни, отговарящ на изискванията на чл.12 от Закона за 

храните, който да е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, за 

производство и/или търговия на храни, обект на настоящата обществена поръчка.  

Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно лице, следва да бъде 

вписан в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е 

установен. 

 За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи заверени копия 

на: документ за собственост на обекта или договор за наем на обекта и на удостоверение за 

регистрация на обекта по Закона за храните.   

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изпълнението на 

изискването за правоспособност за упражняване на професионална дейност се доказва от 

съответния участник в обединението, който съгласно договора за създаването му ще 

приготвя и/или доставя подкрепителните закуски. 

 При използване на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото 

изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

2.Икономическо и финансово състояние: възложителят не поставя изисквания по 

отношение на икономическото и финансово състояние на участниците. 

3.Технически и професионални способности: 

3.1.Участникът следва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на 

офертата поне една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата 

поръчка.  

Забележка: 



* Под „сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ се разбират 

дейности по осъществяване на доставка на закуски за ученици от I до IV клас за минимум 

400 човека, в рамките на 130 учебни дни. 

* Под „изпълнени доставки" се разбират такива, които независимо от датата на започването 

им, са приключили в посочения по-горе период. 

 За доказване на това обстоятелство, участникът представя списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно със заверени копия на договори за изпълнени 

доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка и 

референции за добро изпълнение към тях.  

3.2.Участникът следва да притежава минимум едно транспортно средство – собствено, 

наето или предоставено от трето лице, на основание чл.65, ал.1 от ЗОП, за целите на 

настоящата обществена поръчка, за изпълнение на доставките, отговарящо на санитарно-

хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти. 

 За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи заверено копие 

на документ за собственост или договор за наем за срока на изпълнение на настоящата 

обществена поръчка на моторното превозно средство, чрез което ще се извършват 

доставките, предмет на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Съгласно чл.65, ал.3 от ЗОП, когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, той трябва да докаже, че 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 участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка. 

4.Други основания за отстраняване от участие – освен на основанията по чл.54 от ЗОП, 

възложителят отстранява от участие в настоящата обществена поръчка: 

4.1.Участник, който не отговаря на  поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 

4.2.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, в т.ч. несъобразяване с изискването предложената от участниците 

цена да не надвишава посочената в обявата прогнозна стойност на поръчката. 

4.3.Участници, които са свързани лица. 

4.4.На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в настоящата обществена поръчка не 

могат да участват дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, и контролираните от тях лица пряко и/или косвено, включително и чрез гражданско 



дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим.  

Забележка:  Членове 3 и 3а от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не се прилагат, когато: 

- акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна 

система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран 

пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат 

изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за 

емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на 

многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и 

действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 

закон; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или 

влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - 

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се 

търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

- дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 

информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната 

търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено 

двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския 

съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за 

дейностите, за които се прилага споразумението; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 

25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 

("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите 



действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за 

които се прилага решението; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско 

и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 

включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 

търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6. 

Участниците трябва да декларират дали дружеството – участник е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че,  дружеството – участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими 

изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва конкретното изключение. 

                                 

 

IV.КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

1.Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, въз основа на критерия за възлагане – „най-ниска цена“. 

На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска обща 

крайна цена за изпълнение на поръчката. 

Най-ниската предлагана цена се изчислява като сума от прогнозния брой ученици и 

прогнозния брой на съответния вид подкрепителна закуска за целия период на договора, 

включени в задължителния асортимент на Възложителя в Техническата спецификация и 

Ценовото предложение на участниците. 

Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска обща крайна 

цена, на първо място се класира участникът, изтеглен  публично чрез жребий между 

съответните участници с еднакви ценови предложения, на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП. 

V.СРОК, МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА 

ОФЕРТИТЕ, ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.Офертите за участие в настоящата процедура се представят в срок до 16:30 часа на 

21.02.2019 г. 

2.Офертите се подават от участника или упълномощен от него представител : 

- лично,  в деловоството на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, ул.“Измаил“ №2; 



- по пощата с препоръчено писмо с обратна разписка на адрес: СУПНЕ „Фридрих Шилер“, 

гр.Русе, ул.“Измаил“ №2; 

-чрез куриерска служба на адрес : СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, ул.“Измаил“ №2, 

всеки работен ден 08:00 – 12:00 часа и от 13:00 - 16:30 часа в посочения в обявата краен 

срок за получаване на офертите. 

3.Срок на валидност на офертите – срокът на валидност на офертите е времето, през 

което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта. Офертата следва 

да бъде  валидна до 16.30 часа на 22.04.2019 г.  

4.Дата, час и място на отваряне на получените оферти: 

4.1.Място – Аулата на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, с адрес: гр.Русе, ул.“Измаил“ №2. 

4.2.Дата – 22.02.2019 г. 

4.3.Час – 9.00 часа. 

Забележка: Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти, са 

получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначално определения 

срок, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, като информация за удължаване на срока ще бъде 

публикувана на портала на АОП и на сайта на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, раздел 

„Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката. 

 

VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1.За участие в настоящата обществена поръчка участниците подават оферта, която съдържа 

техническо и ценово предложение. 

2.При изготвяне на офертата участниците трябва да се придържат точно към обявените от 

възложителя условия и са длъжни да спазват изискванията на възложителя. 

3.Офертите за участие се изготвят на български език. 

4.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или оттегли офертата си. 

5.Всеки участник има право да представи само една оферта. 

6.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

7.В настоящата обществена поръчка физическо или юридическо лице може да участва само 

в едно обединение. 

8.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една обществена поръчка. 



9.Участниците следва да декларират в своята оферта произхода на средствата, които ще се 

използват за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно чл.66, ал.2 от Закона 

за мерките срещу изпирането на пари чрез подаване на декларация по образец. 

10.Участниците следва да декларират в своята оферта дали дружеството – участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим с представяне на декларация 

по образец. 

11. В случай че,  дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, в 

своята оферта участниците посочват конкретното изключение с представяне на декларация 

по образец.  

12.Съдържание на офертата – офертата включва: 

12.1.Техническо предложение, съдържащо: 

12.1.1.Опис на документите, съдържащи се в офертата, по реда на тяхното подреждане, 

подписан по надлежния ред (по образец на участника); 

12.1.2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

12.1.3.Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са 

предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 

отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява 

обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от 

членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор. 

12.1.4.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1,2 и 7 от ЗОП(по Образац № 1  ). 

12.1.5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3-5 от ЗОП (по Образац №2 ). 

12.1.6.Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за свързани лица с друг участник (по Образац №  

3). 

12.1.7.Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (по Образац № 4  ). 

12.1.8.Декларация по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (по Образац № 5 ). 

12.1.9.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя в оригинал (по Образац № 6 ); 

Забележка: Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и 

подписан Образец № 6 - оригинал и да бъде придружено и от следните приложения: 



- Технологична документация (в случаите, когато участникът е производител). 

Покриването на заложените в техническата спецификация  изисквания към 

подкрепителните закуски се доказват с прилагане на частта от ТД (Технологична 

документация за закуските), в която са заложени материалите и суровините, необходими за 

приготвяне на закуските. 

или 

 - Декларация за съответствие на подкрепителните  закуски, които не са произведени от 

участника, заедно с Технологичната документация на производителя, който участникът ще 

ползва за изпълнение на поръчката. Участник, който не е производител, следва да 

представи декларация, че влаганите от производителя продукти отговарят и са произведени 

по БДС, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба 

№ 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските 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. 

Участник, който  не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 

представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя 

ще бъде отстранен от участие в поръчката.  

12.1.10.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на  договор в оригинал 

(по Образац № 7  ); 

12.1.11.Заверено копие на документ за собственост или на договор за наем на минимум 

един обект, отговарящ на изискванията на чл.12 от Закона за храните, който да е вписан в 

Регистъра на обектите за производство и търговия с храни , за производство и/или търговия 

на храни, обект на настоящата обществена поръчка. 

12.1.12.Заверено копие на удостоверение за регистрация на обекта по Закона за храните.   

12.1.13.Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, по образец на участника. 

12.1.14.Заверени копия на договори за изпълнени доставки с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на настоящата поръчка и референции за добро изпълнение към тях. 

12.1.15.Заверено копие на документ за собственост или договор за наем за срока на 

изпълнение на настоящата обществена поръчка на моторното превозно средство, чрез 

което ще се извършват доставките, предмет на настоящата обществена поръчка. 

12.2.Ценово предложение в оригинал (по Образац № 8 ); 

12.2.1. Участникът съставя ценовото си предложение въз основа на приложената 

документация за участие и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 



12.2.2.Предлаганата цена трябва да е в лева, с точност до два знака след десетичната 

запетая без начислен ДДС и за изпълнение на поръчката в пълен обем, съгласно 

описанието и изискванията на възложителя, посочва се и крайна цена с включен ДДС и 

включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката. Предлаганата цена 

трябва да бъде изписана цифром и словом. 

12.2.3.Единствено участникът носи отговорност за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. 

12.2.4.При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в 

предвид изписаната с думи. 

12.2.5.При установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от участие 

в поръчката. 

13.Начин на представяне на офертата: 

13.1.Съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП, участникът представя офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху, която се посочват : 

-наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

- наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

13.2.Запечатаната непрозрачна опаковка следва да съдържа изброените документи по 

т.12.1. от раздел VI от настоящата документация за участие в обществената поръчка и  

Ценовото предложение (Образец № 8-оригинал), което се представя в отделен запечатан, 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

13.3.Всички документи трябва да се представят на български език или в официален превод 

на български език. 

13.4.Всички копия на документи трябва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“, подпис и 

печат на участника, на всяка страница.  

13.5.Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

13.6.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на 

подадените оферти. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 

включени в списъка. 

VII.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 



1.Съгласно чл. 97, ал.1 от ППЗОП, възложителят със заповед определя нечетен брой лица, 

които да разгледат и оценят получените оферти. 

2.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. След това комисията разглежда представените  документите за съответствие с 

изискванията на възложителя. 

3.Комисията предлага за отстраняване от участие онези участници, чиито оферти не 

отговарят на предварително обявените от възложителя изисквания, в т.ч. и ако ценовото 

предложение превишава обявената прогнозна стойност на поръчката, както и ако съдържа 

технически и/или аритметични грешки. 

4.Комисията класира участниците въз основа на предварително обявения критерий – „най-

ниска цена“, като в случаите, когато двама или повече участници са посочили в ценовите 

си предложения еднаква най-ниска цена, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител. 

3.Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 

един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

4.Възложителят издава решение, с което утвърждава резултатите от работата на комисията, 

отразени в представения от нея протокол, определя класирания на първо място участник за 

изпълнител на обществената поръчка или я прекратява при наличие на основания за това. 

VIII.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1.Възложителят сключва договор за обществената поръчка с определения изпълнител след 

изтичане на 14-дневния срок от уведомяване на заинтересованите участници за решението 

за определяне на изпълнител, но не по-късно от 30 дни от датата на определяне на 

изпълнителя, при условие, че преди подписване на договора, определеният изпълнител 

изпълни задълженията си да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: 

1.1.Актуално свидетелство за съдимост на представляващите дружеството - за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от  ЗОП; 

1.2.Удостоверение за наличието или липса на задължения към общината по седалището на  

изпълнителя, от Дирекция „Местни данъци и такси", за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

1.3.Удостоверение от ИА „Инспекция по труда“ за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от 

ЗОП. 



 На основание чл.58, ал.6 от  ЗОП и на основание чл. 87, ал. 10 от ДОПК, 

възложителят по служебен път ще изиска от Териториалната Дирекция на Национална 

Агенция за Приходите (НАП) предоставянето на Удостоверение за наличието или липсата 

на задължения на определения изпълнител към държавата и от Община Русе,  дирекция 

„Местни данъци и такси“ предоставянето на Удостоверение за наличието или липсата на 

задължения на определения изпълнител  към общината по седалището на възложителя. 

2.Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от 

участника, определен за изпълнител да представи и: 

2.1.Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по 

Образац № 9  ). 

2.2.Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по Образац 

№  10 ). 

3.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

4.Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от 

участника или са му служебно известни. 

 

 За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат нормите на 

ЗОП и ППЗОП. 

 

IX.ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.Приложение № 1 – Техническа спецификация. 

2.Приложение № 2 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП ( Образац № 1 ). 

3.Приложение № 3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП ( Образац №2 ). 

4.Приложение № 4 – Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП ( Образац №3 ). 

5.Приложение №5 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Образац № 4 

). 

6.Приложение №6 - Декларация по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС ( Образац № 5 ). 

7.Приложение №7- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка ( 

Образац № 6 ). 

8.Приложение №8 – Декларация по чл.39, ал.3, б. „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор ( Образац № 7 ). 

9.Приложение №9 – Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка ( 

Образац № 8 ). 



10.Приложение № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образац № 9 ). 

11.Приложение №11 - Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари ( Образац №  10 ). 

12.Приложение №12 – Проект на договор за възлагане на обществена поръчка 

(Образец 11) 

 


