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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-10-2 от дата 21/01/2014
Коментар на възложителя:
„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен 
Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община 
Брусарци”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Брусарци
Адрес
ул. ”Георги Димитров” № 85
Град Пощенски код Държава
Брусарци 3680 Р България
За контакти Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакти
Цветелина Бориславова Георгиева
Електронна поща Факс
brusartsi_adm@abv.bg 09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.brusartsi.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете):  
Административна дейност

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  
възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен 
Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община 
Брусарци”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изграждане
Проектиране и  
изпълнение
Изпълнение с каквито и  
да е средства на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията,  
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1-27, моля вижте  
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата

общ. Брусарци

код NUTS: код NUTS: BG312 код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Периодична 
доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален 
Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” 
по шест обособени позиции:
• Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия;
• Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца;
• Обособена позиция № 3: Млечни продукти;
• Обособена позиция № 4: Варива, консерви, подправки и други 
хранителни продукти и напитки;
• Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци;
• Обособена позиция № 6: Препарати.
Изпълнителят следва да извърши доставки на хранителни и 
нехранителни продукти за складовете на съответните детски 
заведения, училища и общинска администрация на територията на 
Община Брусарци, както следва: 
1. Домашен Социален Патронаж:
1.1. Общинска администрация, с адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. 
Димитров” № 85;
2. Детски градини: на територията на Община Брусарци: 
2.1. ОДЗ ”Синчец”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Стадиона” № 4
2.2. ЦДГ ”Мечо пух”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, ул. 
“Д. Благоев” № 2
2.3. ЦДГ ”Детелина”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, ул. 
“Г. Димитров” № 1
3. Училища: на територията на Община Брусарци
(само за обособена позиция № 7 - Препарати): 
3.1. СОУ ”Христо Ботев”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Иван 
Бобанов” № 19А
3.2. ОУ ”П. К. Яворов”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, 
ул. “Д. Благоев” № 3
3.3. ОУ ”П. Славейков”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, 
ул. “Г. Димитров” №1
Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички 
обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000
Доп. предмети 15100000

15200000
15300000
15400000
15500000
15800000
15980000
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Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  
позиция

за една или повече  
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  
когато е приложимо)
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 122 000 лв. без 
ДДС (сто двадесет и две хиляди лв. без ДДС), (146 400 лв. с 
ДДС), както следва:
за ПОЗИЦИЯ № 1: Хляб и тестени изделия – 12 000 лв. без ДДС 

(дванадесет хиляди лв.);
за ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца – 40 000 лв. 

без ДДС (четиридесет хляди лв.);
за ПОЗИЦИЯ № 3: Млечни продукти – 22 000 лв. без ДДС (двадесет 

и две хиляди лв.); 
за ПОЗИЦИЯ № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни 

продукти и напитки – 27 000 лв. без ДДС (двадесет и седем хиляди 
лв.); 
за ПОЗИЦИЯ № 5: Плодове и зеленчуци – 17 000 лв. без ДДС 

(седемнадесет хиляди лв.); 
за ПОЗИЦИЯ № 6: Препарати – 4 000 лв. без ДДС (четири хиляди 

лв.).

Стойността на ценовата оферта се определя в български лева без 
ДДС и се предлага от участника в Оферата му - ”Ценова оферта”  –
Приложения № 15, 15а, 15б, 15в, 15г и 15д.
В ценовата оферта се предвиждат всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, 
мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, 
транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и 
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в 
рамките на едногодишен период.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 122000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора
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ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Участникът следва да представи с офертата и документ за 
внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в 
размер на:  
за ПОЗИЦИЯ № 1 – 120 лв. (сто и двадесет лева); 
за ПОЗИЦИЯ № 2 – 400 лв. (четиристотин лева);
за ПОЗИЦИЯ № 3 – 220 лв. (двеста и двадесет лева); 
за ПОЗИЦИЯ № 4 – 270 лв. (двеста и седемдесет лева);
за ПОЗИЦИЯ № 5 – 170 лв. (сто и седемдесет лева);
за ПОЗИЦИЯ № 6 –   40 лв. (четиридесет лева). 
2. Гаранцията за участие в откритата процедура трябва да бъде 
представена по желание на участника в една от следните форми: 
гаранция за участие под формата на парична сума, платима в 
касата на „Център за услуги и информация на гражданите” при 
Община Брусарци или по следната банкова сметка на Община 
Брусарци: IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка 
„ДСК” АД – клон Брусарци. 
- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на 
възложителя по указания образец (Приложение № 9) и със срок на 
валидност - срока за валидност на офертите.
3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, 
е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на 
обществената поръчка без ДДС - (Приложение № 12), в размер на: 
за ПОЗИЦИЯ № 1 –    360 лв. (триста и шестдесет лева); 
за ПОЗИЦИЯ № 2 – 1 200 лв. (хиляда и двеста лева);
за ПОЗИЦИЯ № 3 –    660 лв. (шестстотин и шестдесет лева); 
за ПОЗИЦИЯ № 4 –    810 лв. (осемстотин и десет лева);
за ПОЗИЦИЯ № 5 –    510 лв. (петстотин и десет лева);
за ПОЗИЦИЯ № 6 –    120 лв. (сто и двадесет лева). 
4. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от 
следните форми: парична сума или банкова гаранция. Определеният 
за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
- Паричната сума следва да бъде внесена предварително в касата 
на „ Център за услуги и информация на гражданите” при Община 
Брусарци или по следната банкова сметка на Община Брусарци: 
IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД –
клон Брусарци. 
- Банковата гаранция за участие следва да е безусловна и 
неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния 
договор и да е със срок на валидност до 28 дни след изтичане 
Срока на изпълнение. Участниците могат да представят и банкова 
гаранция по образец на обслужващата ги банка, стига тя да 
съдържа цялата необходима информация. Гаранцията за изпълнението 
на договора се задържа и освобождава в съответствие с 
договорните условия.
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5. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, 
което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да 
е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 
по гаранцията.
6. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие и 
гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника 
съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят 
трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и 
обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не 
бъде по-малък от определения в настоящата документация за 
участие.
7. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за 
изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансирането за изпълнение и разплащането се осъществява от 
бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен 
кредит, в левове, по банков път, ежемесечно, до 25 (двадесет и 
пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, след 
представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), 
съгласно складовите разписки.
Изпълнителят издава складова разписка за всяка доставка, като 
веднъж месечно, в последния работен ден на съответния текущ 
месец издава фактура въз основа на действително извършените 
доставки – отделни за: 
1. Общинска администрация Брусарци;
2. ОДЗ “Синчец” гр. Брусарци;
3. ЦДГ “Мечо Пух” с. Крива бара;
4. ЦДГ “Детелина” с. Василовци;
5. СОУ “Хр. Ботев” гр. Брусарци – (само за препаратите);
6. ОУ “П. К. Яворов” с. Крива бара – (само за препаратите);
7. ОУ “П. Славейков” с. Василовци – (само за препаратите).
Изпълнителят предоставя копие от фактурите и на Възложителя.
Изпълнителят издава фактурите съобразно конкретната обособена 
позиция.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  
приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  
им в професионални или търговски регистри:
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Изискуеми документи и информация:
1.  В обявената открита процедура може да участва всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както 
и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на изискванията на 
Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 
2.  Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран 
за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК, 
за подкуп по чл. 301 – 307 от НК, за участие в организирана 
престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, както и за престъпление 
против собствеността по чл. 194-217 от НК или против 
стопанството по чл. 219-252 от НК;
2.2. е обявен в несъстоятелност;
2.3. се намира в производство по ликвидация или се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове;
2.4. 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 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 участникът е преустановил 
дейността си;
2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението;
2.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към 
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен;
2.7. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по 
чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 
процедура за възлагане на обществени поръчки;
2.8. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са «свързани лица» 
по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2.9. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 се прилагат и за 
подизпълнителите. 
4. Когато участникът е обединение, всеки член на обединението 
трябва да отговаря на изискванията на т. 2 от настоящите 
указания.
5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 
(обстоятелствата по т. 2) с декларация. 
6. Когато участник в процедурата е обединение (или консорциум), 
което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към 
офертата се прилага и дружествения договор (споразумението за 
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създаване на обединение), подписан от всички участниците в 
обединението. Споразумението задължително трябва да съдържа 
информация за:
- лицето, представляващо обединението/консорциума в процедурата 
по възлагане на настоящата обществена поръчка; 
- разпределението на участието на лицата (членовете на 
обединението) при изпълнение на дейностите по настоящата 
поръчка.
6. Договарящите в споразумението, ако не представляват 
юридическото лице по закон, следва да са изрично упълномощени да 
ангажират с действията и подписа си съответното лице като 
делегираните пълномощия следва да се оформят с нотариална 
заверка на подписа на упълномощилия. Не се допускат промени в 
състава на обединението след подаването на офертата. 
7. 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 чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
1.Годишен счетоводен баланс и 
Отчет за приходите и разходите 
за предходните три приключени 
финансови години (2010г., 
2011г. и 2012г.), но в 
зависимост от да-тата, на която 
участникът е учреден или е 
започнал дейността си  –
заверено от уча-стника копие;
2.Информация по чл. 50, ал. 1, 
т. 3 от ЗОП за оборота от 
доставки и оборота от дос-
тавки, сходни с предмета на 
поръчката за предходните три 
приключени финансови години 
(2010г., 2011г. и 2012г.), в 
зависимост от датата, на която 
Участникът е уч-реден или е 
започнал дейността си, 
подписана от представляващия 
Участника. (Приложение № 6). 
При участие за повече от една 
ОП, участникът представя ин-
формацията за всяка обособена 
позиция по отделно.

35.Участниците трябва да има 
общо оборот от дейности за 
предходните три приключени 
финансови години (2010г., 
2011г. и 2012г.), но в 
зависимост от датата на която 
са учредени или са започнали 
дейността си, в размер не по-
малко от прогнозната стойност 
на съответната обособена 
позиция. Когато подават оферта 
за повече от една обособена 
позиция, минимално изискуемия 
общ оборот е в размер на сбора 
от прогнозните стойности на 
обособените позиции, за които 
се кандидатства.
Когато участникът в процедурата 
е обединение изискването по 
тази точка се прилага за 
обединението като цяло.
Когато участникът подава оферта 
за повече от една обособена 
позиция, следва да пок-рива 
минималните изисквания за всяка 
от позициите.
Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела 
на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
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1.Декларация  по чл. 51, ал. 1 
т. 1 от ЗОП със списък на 
основните договори със същия 
или сходен предмет на 
настоящата обществена поръчка, 
изпълнени от участ-ника през 
предходните три приключени 
финансови години (2010г., 
2011г. и 2012г.), с посочен 
предмет на договора, стойност, 
срокове за изпълнение, и 
възложители. (Приложение № 7), 
придружен с препоръки от 
предишни възложители. В случай, 
че препоръките не доказват вида 
и стойността на хранителните 
продукти, участниците могат да 
представят и всякакъв друг 
документ доказващ минималните 
изисквания за обособената 
позиция (напр. копия от 
договори, складови разписки, 
фактури и др.) 

2.Удостоверение по чл. 12 от 
Закона за храните за 
регистрация на обекта 
(обектите), с които участника 
разполага, за производство или 
търговия на хранителните стоки, 
предмет на поръчката – заверено 
от участника копие.

3.Копие от сертификат, който да 
е валиден и издаден от 
независими лица акредити-рани 
по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българ-ска служба по 
акредитация” или от 
чуждестранен орган за 
акредитация, който е 
пълноправен член на 
Европейската организация за 
акредитация (European Coopera-
tion for Accreditation) на 
разработена и внедрена система 
за управление безопасно-стта на 
храните - НАССР или обективни 
доказателства за качество - ISO 
с област на приложение предмета 
на поръчката, а именно 
участниците трябва да 
представят сертификати HACCP, 
или ISO 22000-2006г или 
еквивалент, или ISO 9001-2008 

1. Участниците трябва да имат 
изпълнени минимум 3 (три) 
договора през последните три 
приключени финансови години 
(2010г., 2011г. и 2012г.), с 
предмет - доставка на 
хранителни продукти, аналогични 
на обособената позиция от 
настоящата поръчка за която се 
участва.
2. Участниците трябва да 
разполагат минимум с 1 (един) 
обект за производство или 
търговия на храни/продукти, 
регистриран по чл. 12 от Закона 
за храните.
3. Участниците трябва да 
представят сертификат, който да 
е валиден и издаден от 
независими лица акредитирани по 
съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българска служба по 
акредитация” или от 
чуждестранен орган за 
акредитация, който е 
пълноправен член на 
Европейската организация за 
акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) 
на разработена и внедрена 
система за управление 
безопасността на храните - 
НАССР или обективни 
доказателства за качество - ISO 
с област на приложение предмета 
на поръчката, а именно 
участниците трябва да 
представят сертификати HACCP, 
или ISO 22000-2006г или 
еквивалент, или ISO 9001-2008г. 
или еквивалент.
4. Участниците да разполагат 
със собствен или нает 
транспорт, удостоверен с 
разрешително за превоз на 
хранителни продукти, съобразно 
предмета на поръчката:
- За обособени позиции № 2 и 3 
- минимум 1 (един) брой 
хладилен автомобил с издадено 
„Удостоверение за регистрация” 
на транспортното средство от 
БАБХ Образец № 47, утвърден със 
Заповед № РД 11-200/04.04.11 
г., съгласно раздел IV, Глава 
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г. или еквивалент. (заверено от 
участника копие).

4.Декларация за техническата 
обезпеченост на участника за 
изпълнение на обществе-ната 
поръчка (Приложение №13), 
придружена с „Удостоверение за 
регистрация” на транспортното 
средство /хладилен автомобил/ 
от БАБХ Образец № 47, утвърден 
със Заповед № РД 11-
200/04.04.11 г., съгласно 
раздел IV, Глава трета от 
Наредба № 5 за хигиената на 
храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. 
и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 
852/2004 (за обособени позиции 
№ 2 и 3), както и 
„Удостоверение за регистрация” 
на транспортното средство от 
БАБХ Образец № 47, утвърден със 
Заповед № РД 11-200/04.04.11 
г., съгласно раздел IV, Глава 
трета от Наредба № 5 за 
хигиената на храните обн. ДВ, 
бр. 55/2006 г. и чл. 6 от 
регламент /ЕО/№ 852/2004 (за 
обособени позиции с № 1, 4, 5 и 
6).

трета от Наредба № 5 за 
хигиената на храните обн. ДВ, 
бр. 55/2006 г. и чл. 6 от 
регламент /ЕО/№ 852/2004, 
- За обособени позиции с № 1, 
4, 5 и 6 - минимум 1 (един) 
брой автомобил с издадено 
„Удостоверение за регистрация” 
на транспортното средство от 
БАБХ Образец № 47, утвърден със 
Заповед № РД 11-200/04.04.11 
г., съгласно раздел IV, Глава 
трета от Наредба № 5 за 
хигиената на храните обн. ДВ, 
бр. 55/2006 г. и чл. 6 от 
регламент /ЕО/№ 852/2004. 
5. Участниците да разполагат 
минимум с едно складово 
помещение за съхранение на 
продуктите, а за Позиции № 2 и 
3 оборудвано и с хладилна 
техника или хладилно помещение, 
поддържащо постоянна 
температура
Ако участникът е обединение 
изискванията по горните точки 
се отнасят за обединението като 
цяло.
Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела 
на тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за 
възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не 
отговаря на някое от посочените 
по-горе  изисквания.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  
изпълнението на услугата
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
Ограничена
Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  
договаряните оферти.
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация
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ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  
приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 11/02/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): 25   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
1. Документацията за участие може да се получи всеки работен 
ден, от 08:00 часа до 17:00 часа, в стая 207, ет. 2 в Община 
Брусарци, с адрес: гр. Брусарци 3680, ул. „Г. Димитров” № 85, в 
посочения в обявлението срок.

2. Стойността на документацията за участие е в размер на 25,00 
лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, която сума се внася в касата на 
„Център за услуги и информация на гражданите” при Община 
Брусарци или се превежда по следната банкова сметка на Община 
Брусарци: 
BG39STSA93008490050100
BIC: STSABGSF 
Вид плащане: 447000 
Банка „ДСК” АД – клон Брусарци

3. Лицата имат право да разгледат докумантацията на място преди 
да я закупят.

4. При писмено искане, с посочени данни за издаване на фактура, 
телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ 
за преведената сума, документацията може да бъде изпратена по 
пощата или чрез куриер за сметка на заинтересованото лице.

5. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на 
официалната интернет страница на Община Брусарци, в раздел 
„Профил на купувача” - http://brusartsi.com/section-70-
profil_na_kupuvacha.html. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 18/02/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00
ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  
за участие
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ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19/02/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): Община Брусарци - – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров”  
№ 85; административна сграда

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  
е приложимо)
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.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
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Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Жалба може да подава заинтересовано лице или заинтересован 
участник при спазване на изискванията на Глава 11 от ЗОП, като 
жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на 
конкуренцията и до възложителя – Община Брусарци, гр. Брусарци, 
ул. „Г. Димит-ров” № 85, чието решение се обжалва. 
Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с 
изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, 
не спира процедурата за възлагане на общест-вена поръчка, освен 
когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21/01/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон
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Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Хляб и тестени изделия
1) Кратко описание
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, 
като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен 
от експертен лист или сертификат за качество, сертифи-кат за 
произход, документ за произход или друг аналогичен документ, 
разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно 
изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 
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15.10.1999г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010г., в сила от 
1.01.2011г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011г., в сила от 
25.01.2011г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 
г.) и Рег-ламент 178/2002г. от 28.01.2002г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на зако-нодателството в областта на 
храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ 
бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.), Наредба № 
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища 
(обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. и доп, бр. 60 от 
07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 
24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 
10.05.2011г), Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и 
изискванията за представяне на хранителната ин-формация при 
етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в 
сила от 13.06.2002г., доп. бр. 41 от 13.05.2005г., в сила от 
30.06.2005г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г., в сила от 
31.10.2009г.).

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 
(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да 
съдържат информация за вида на стоката, производител, каче-ство, 
дата на производство и срок на годност);

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

4. Да са екстра или първо качество;

II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в 
детските и социални-те заведения:
1.Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която 
предпазва от външно замър-сяване и не променя органолептичните 
им показатели.
2.Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно 
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на 
храните.
3.Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
4.Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на 
годност.
5.Хлябът трябва да бъде произведен по утърден стандарт, а 
пълнозърнестият в съотвествие с показателите, заложени в БДС или 
еквивалентна технологична документация /ТД/ на про-изводителя, 
без оцветители. 
6.Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на 
мазнини, сол и/или захар.
7.Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните 
се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат 
продукти и съставки, които се състоят или съдържат гене-тично 
модифицирани организми (ГМО).
8.Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
9.Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ 
произхода на храната и документ за качество и безопасност.
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15810000
3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително ежедневно - до 7,00 
часа
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 12000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Месо, месни продукти, риба и яйца
1) Кратко описание
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, 
като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен 
от експертен лист или сертификат за качество, сертифи-кат за 
произход, документ за произход или друг аналогичен документ, 
разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно 
изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 
15.10.1999г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010г., в сила от 
1.01.2011г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011г., в сила от 
25.01.2011г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 
г.) и Рег-ламент 178/2002г. от 28.01.2002г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на зако-нодателството в областта на 
храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ 
бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.), Наредба № 
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища 
(обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. и доп, бр. 60 от 
07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 
24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 
10.05.2011г), Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и 
изискванията за представяне на хранителната ин-формация при 
етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в 
сила от 13.06.2002г., доп. бр. 41 от 13.05.2005г., в сила от 
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30.06.2005г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г., в сила от 
31.10.2009г.).

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 
(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да 
съдържат информация за вида на стоката, производител, каче-ство, 
дата на производство и срок на годност);

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

4. Да са екстра или първо качество;

5. При доставката на продуктите от животински произход, да се 
представя и ветеринарно-медицинско свидетелство и експертен 
лист; 

II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в 
детските и социални-те заведения:
1. Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 
12,5% от общата маса) и ниско съдържание от 1,5% от сухото 
вещество).
2. Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за 
малотрайните колбаси не повече от 16%, а за трайните – не повече 
от 26% от общата маса) и намалено съдържание на сол (за 
малотрайните колбаси не повече от 1,5%, а за трайните не повече 
от 2,2%).
3. Месото от свине, ЕПЖ и ДПЖ  да отговаря на изискванията на 
Регламент  853/2004/ЕС.
4. Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на 
изискванията на Регламент 853/2004/ЕС и Регламент 543/2008.
5. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
6. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните 
се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат 
продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетич-но 
модифицирани организми (ГМО).
7. Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, 
оцветители и да са с ниско съдържание на сол.
8. Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да 
са произведени по ТД, в случай, че отговарят на изискванията за 
суровини, заложени в техническите изисквания и ре-цептуририте за 
производство на продукти по утвърдени стандарти.
9. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ 
произхода на храната и документ за качество и безопасност.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15100000
Доп. предмети 15220000

15110000
03142500

3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително: един път седмично. 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 40000   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: Млечни продукти
1) Кратко описание
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, 
като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен 
от експертен лист или сертификат за качество, сертифи-кат за 
произход, документ за произход или друг аналогичен документ, 
разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно 
изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 
15.10.1999г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010г., в сила от 
1.01.2011г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011г., в сила от 
25.01.2011г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 
г.) и Рег-ламент 178/2002г. от 28.01.2002г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на зако-нодателството в областта на 
храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ 
бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.), Наредба № 
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища 
(обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. и доп, бр. 60 от 
07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 
24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 
10.05.2011г), Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и 
изискванията за представяне на хранителната ин-формация при 
етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в 
сила от 13.06.2002г., доп. бр. 41 от 13.05.2005г., в сила от 
30.06.2005г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г., в сила от 
31.10.2009г.).

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 
(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да 
съдържат информация за вида на стоката, производител, каче-ство, 
дата на производство и срок на годност);

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

4. Да са екстра или първо качество;

5. При доставката на продуктите от животински произход, да се 
представя и ветеринарноме-дицинско свидетелство и експертен 
лист; 

II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в 
детските и социални-те заведения:
1. Предлаганите мляко и млечни продукти, в това число сирене и 
кашкавал, да са без расти-телни мазнини, от 100% мляко.
2. Да отговарят на БДС или еквивалентна технологична 
документация /ТД/ на производителя. 
3. Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от 
сурово мляко, отговарящо на изискванията на Регламент 853/2004.
4. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните 
се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат 
продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетич-но 
модифицирани организми (ГМО).
6. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ 
произхода на храната и документ за качество и безопасност.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15511000
Доп. предмети 15510000

15551000
15551300
15540000

3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително: два пъти седмично.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 22000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Варива, консерви, подправки и други хранителни  
продукти и напитки
1) Кратко описание
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, 
като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен 
от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за 
произход, документ за произход или друг аналогичен документ, 
разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно 
изискванията на Закона за храните и Регламент 178/2002г. от 
28.01.2002г. за установяване на общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на храните), Наредба № 
6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 
до 7 години в детски заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училища, Наредба № 
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и 
детските кухни и здравните изисквания към тях, Наредба № 
23/17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на 
хранителната информация при етикетирането на храните.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 
(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да 
съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, 
дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към 
датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в 
детските и социалните заведения:
1.Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която 
предпазва от външно замърсяване и не променя органолептичните им 
показатели.
2.Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно 
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на 
храните.
3.Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
4.Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на 
годност.
5.Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните 
се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат 
продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично 
модифицирани организми (ГМО).
6.Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
7.Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ 
произхода на храната и документ за качество и безопасност.
8.Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини 
и сол, а стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, 
без синтетични подсладители, оцветители и консерванти.
9.В детските и социални заведения не се доставят и приемат 
продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.
10.Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с 
Наредбата за изискванията към напитките от плодове.
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11.Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със 
съдържание на добавена захар над 50%.
12.Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със 
съдържание на моно- и дизахариди до 20%.
13.Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с 
признаци на видимо плесенясване, с наличие на складови вредители 
и/или следи от тяхната дейност.
14.Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с 
показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители.
15.Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без 
вредители и увреждания от вредители, без неспецифичен мирис 
и/или вкус и с цвят характерен за продукта.
16.Използваният чай да не съдържа оцветители и овкусители.
17.Използва се само сол, йодирана с калиев йодат.
18.Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от 
децата във възрастта до 3 години, по отношение на състава им 
трябва да отговарят на Наредбата за изискванията към храните на 
зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета 
и малки деца.
19.Захарта да е "Екстра" или "Рафинирана бяла захар".

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15131000
Доп. предмети 15897200

03000000
3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително: един път седмично.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 27000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 5 Наименование: Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, 
като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен 
от експертен лист или сертификат за качество, сертифи-кат за 
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произход, документ за произход или друг аналогичен документ, 
разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно 
изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 
15.10.1999г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010г., в сила от 
1.01.2011г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011г., в сила от 
25.01.2011г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 
г.) и Рег-ламент 178/2002г. от 28.01.2002г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на зако-нодателството в областта на 
храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ 
бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.), Наредба № 
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища 
(обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. и доп, бр. 60 от 
07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 
24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 
10.05.2011г), Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и 
изискванията за представяне на хранителната ин-формация при 
етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в 
сила от 13.06.2002г., доп. бр. 41 от 13.05.2005г., в сила от 
30.06.2005г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г., в сила от 
31.10.2009г.).

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 
(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да 
съдържат информация за вида на стоката, производител, каче-ство, 
дата на производство и срок на годност);

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

4. Да са екстра или първо качество;

II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в 
детските и социални-те заведения:
1.Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която 
предпазва от външно замър-сяване и не променя органолептичните 
им показатели.
2.Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно 
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на 
храните.
3.Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
4.Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на 
годност.
5.Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните 
се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат 
продукти и съставки, които се състоят или съдържат гене-тично 
модифицирани организми (ГМО).
6.Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
7.Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ 
произхода на храната и документ за качество и безопасност.
8.Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на 
изискванията за качество в съответс-твие с изискванията на общия 
стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара.
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9.Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни 
количества пестициди и нитрати над максимално допустимите 
стойности.
10.Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно 
цвекло, репички и др.) тряб-ва да отговарят на изискванията на 
общия стандарт за предлагане на пазара на пресни пло-дове и 
зеленчуци.
11.Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и 
примеси, без повреди от вредители. Не се допуска използването на 
гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни за 
консумация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15300000
Доп. предмети 03222000

03220000
03221200

3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително: един път седмично.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 17000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 7 Наименование: Препарати
1) Кратко описание
1.Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която 
предпазва от външно замър-сяване и не променя органолептичните 
им показатели.
2.Пакетираните продукти да са етикетирани и маркирани съгласно 
Наредбата за изисквания-та за етикетирането и представянето на 
нехранителни.
3.Не се допускат продукти с нарушена цялост на опаковката.
4.Не се допускат продукти с признаци на развала и изтекъл срок 
на годност.
5.Всяка партида продукти се придружава от документ, 
удостоверяващ произхода и документ за качество и безопасност.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39831000УНП: ba6bf742-ccdf-4065-9f08-6b70fc6fe85e 24



Партида: 00477 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
Периодичността на доставките е приблизително: при заявка.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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