АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [7-2018]

Възложител: [УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00884 ]
Адрес: [гр- Пловдив – 4002, бул. „Марица „ № 26]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Володя Николов Каменов]
Телефон: [00359 894337987]
E-mail: [pom_rektor_uht@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Х Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
Х Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на

Университет по хранителни технологии“. Поръчката обхваща следните групи храни:
Група № 1: Месо и месни продукти
Група № 2: Мляко и млечни продукти
Група № 3: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти
Група № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Група № 5: Яйца и яйчни продукти
Група № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Група № 7: Зеленчуци и плодове и продукти от тях
Група № 8: Други хранителни продукти и напитки
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за

нуждите на Университета по хранителни технологии по 8 /осем/ групи храни, съответстващи
на групирането на храни съгласно § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на Закона за
храните. Всяка група храни включва отделни номенклатурни единици-продукти, подробно
описани в Техническата спецификация (Приложение към настоящата обява). .


Периодичността на доставките е както следва:
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Периодичните доставки на хранителните продукти се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз
основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
- регулярни доставки на продукти се изпълняват в срок до 14:30 часа на следващия работен
ден, след получаването на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- експресни доставки се изпълняват в същия работен ден в срок до 2 (два) часа, считано от
часа на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сам избира дали да заяви регулярна или експресна доставка, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже извършването на експресна доставка, освен в
условията на форсмажорни обстоятелства.


Ограничение при изпълнение на поръчката:
Обявената обща прогнозната стойност не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непременно да
поръча доставки на продукти за целия й размер. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже доставката
на хранителни продукти или групи храни по Техническата спецификация, в случай на промяна
на нормативната уредба, структурни промени в неговата организация, както и при отпадане на
необходимостта от осигуряване на храненето на персонала и учащите се и/или промяна на
необходимия обем и изисквания към храненето, както и да прекрати договорните отношения с
Изпълнителя при настъпване на някое от тези обстоятелства.
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към момента на доставката им
следва да бъде не по-малък от 70 % от общия срока на годност, посочен от производителя.
Участниците следва да представят оферта за доставка на всички групи храни, както и за
всички включени в асортиментната листа на съответната група храни отделни артикули хранителни продукти, съгласно Техническите спецификации. Оферта, неотговаряща на това
изискване на Възложителя, ще се приема за неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на
ЗОП и няма да бъде оценявана и класирана.
Участниците следва да представят Техническо и Ценово предложение и приложения към него
(по утвърдени образци), като в същите предлаганите цени (обща стойност на продуктите от
всички групи, обща стойност на продуктите за всяка отделна група храни и единична доставна
цена за всеки един хранителен продукт) трябва да бъдат посочени в лева с ДДС, с точност до
втория знак след десетичната запетая.
Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е до една година, считано от датата на сключване на
договора или до достигане стойностния праг по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, което от двете
обстоятелства настъпи по-рано. В Документацията за участие и проекта на договор за
възлагане и изпълнение на поръчката на основание чл.116, ал. 1, т. 1 от ЗОП е предвидена
възможност (опция) за удължаване срока до 6 месеца при следните условия: неизчерпан
прогнозен ресурс (стойност) на поръчката и необходимост от продължаване на доставките.
Мястото за изпълнение на поръчката е Университет по
хранителни технологии, адрес:
Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26, склад на учебен
ресторант „Мартин Радклиф“.
Място на извършване:

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

Обявената обща прогнозната стойност не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непременно да поръча
доставки на продукти за целия й размер. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обвързващи са само конкретните
заявки, изпратени до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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В предложените единични цени участникът трябва да предвиди всички допълнителни свои
разходи, свързани с качественото и точно изпълнение на договора, включително транспорта.
Предложената единична доставна цена за всеки отделен артикул от асортиментната листа на
всяка група храни следва да бъде посочен като стойност в лева с ДДС, закръглена до втория
знак след десетичната запетая.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците :

1. Общи изисквания:
Да кандидатстват за възлагане на обществената поръчка могат 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.
В случай че, участникът e обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, лицата, включени 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
заверено копие.
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.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
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.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение
Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни
участници в настоящата обществена поръчка.
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.
2. Изисквания за личното състояние:

Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за
отстраняване на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е
от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите
следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.
Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се декларират от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на
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чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, по реда на част III от ЕЕДОП.
2. Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за
изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП:
3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
3.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответните документи, издадени 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.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП и
преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
1. По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП 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;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
3. Правоспособност за упражняване на професионална дейност [не]
4. Икономическо и финансово състояние:

А/ Всеки кандидат за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
 да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от двукратния размер на определената от
Възложителя прогнозна стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три
приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), или от датата на учредяването си,
ако това е станало по-късно. Документи, с които се доказва съответствието с изискването:
годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.
 да е реализирал минимален оборот от доставки в сферата, попадаща в обхвата на поръчката
/вж §2, т.67 от ДР ЗОП/ в размер не по-малко от определената от Възложителя прогнозна
стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови
години (2015, 2016 г. и 2017 г.) или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно.
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Документи, с които се доказва съответствието с изискването: справка за общия оборот и за
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Б/ При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните
изисквания за общ и специфичен оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от
лицата, включени в него.
В/ Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи
поискани от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
5. Технически и професионални способности

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални
критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите
ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
 Участникът следва през последните 3 (три) години или в зависимост от датата на която е
създаден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, да е
изпълнил най-малко 1 /един/ договор с предмет периодични доставки на хранителни продукти
на стойност и за срок не по-малки от тези на настоящата поръчка. Документи, с които се
доказват: списък на изпълнени договори (или всякакъв друг относим документ), придружен с
референция / препоръка и т.н. за добро изпълнение за посочените в списъка договори, които
съдържат стойността, срока и датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема на доставеното. При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него.
 Участникът да разполага с поне един обект за търговия на едро с хранителни продукти,
регистриран като постоянен обект по реда на чл.12 от Закона за храните, с обхват на
регистрация – видовете хранителни продукти, съставляващи предмета на поръчката.
 Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство,
регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти,
и/или група мляко и млечни продукти, и/или група риба, рибни продукти и други морски храни
и/или от група яйца и яйчени продукти.
6. Специфични основания за изключване:
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Участникът удостоверява липсата на посоченото основание с попълване на Част III: Основания
за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени от
националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка от ЕЕДОП.

7. Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[не] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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8. Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена

Класирането на участниците се извършва на база сравнението на сумите от
оферираните в ценовото предложение цени за доставка на всички артикули за всички
групи храни. Предвид определения критерий за възлагане на първо място се класира ценовото
предложение на участник, предложил най-ниска обща сумарна доставна цена за всички артикули
по всички групи храни.
Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска обща цена, на първо място се
класира участникът, определен чрез публично изтеглен жребий между съответните участници с
еднакви ценови предложения.
9. Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

10. Срок за получаване на офертите:
Дата: 04.01.2019 г.
Час: 16:30
11.Срок на валидност на офертите:
Дата: 05.03.2019 г.
Час: 16:30
12.Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 07.01.2019 г.
[от 10:00 часа]
В случай, че се наложи удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 188, ал.2 от ЗОП, новите
дата и час за отваряне на офертите ще бъдат оповестени с информацията за удължаване на срока.
13. Място на отваряне на офертите: [Пловдив, Университет по хранителни технологии, бул.
„Марица“ № 26, Ректорат, Заседателна зала]

14. Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да Х Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

15. Друга информация (когато е приложимо):
15.1 Източник на финансиране:
Настоящата поръчка се финансира със средства от бюджета на Университет по хранителни
технологии.
15.2 Начин на плащане:

Доставените хранителни продукти се фактурират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежеседмично, в
последния работен ден на седмицата. Фактурите, съдържащи всички необходими реквизити по
Закона за счетоводството и другите приложими нормативните документи, се предават от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на фактурирането.
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Плащанията на доставените хранителни продукти се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на:
- коректно съставена фактура-оригинал;
- подписани от оправомощени представители на страните документи, удостоверяващи
приемането на доставката (протокол за доставка или друг съотносим търговски документ),
съдържащ видовете, количествата, партидните номера на доставените продукти, тяхната
единична и обща цена;
15.3. Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на
поръчката, включително предвидените опции на поръчката и условията, при които те могат да
се използват, са разписани в Документацията за участие (Приложение към обявата), до която за
заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на интернет
страницата на Университета http://www.uft-plovdiv.bg до определения краен срок за подаване
на оферти.

Дата на настоящата обява
Дата: 19.12.2018 г.

Възложител:

(п)

Трите имена: (Подпис и печат) проф. дтн Николай Димитров Менков
.......................................................
Длъжност: Зам. -ректор по проектна и информационна дейност, упълномощен със заповед №
735/27.06.2016 г.
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