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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

І. Изисквания към офертата и начина на нейното подаване:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

   1.  Офертите трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на  ЗОП,
както и да съдържат и необходимата информация и документи, изисквани в Публичната
покана и настоящите указания. 

Представената оферта трябва да съдържа: 
1. Административни сведения за участника. 
2. Регистрационни документи на участника: единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър – заверено копие. 
3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 
4. Доказателства за икономически и технически възможности 
6. Техническо предложение; 
7. Оферта за изпълнение, включваща: 
- цена за изпълнение на поръчката, без включен ДДС, срок за изпълнение на поръчката, 
- срок на валидност на офертата - не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано
от крайния срок за приемане на офертите; 

     2. Всички, изискващи се документи, се представят в оригинал, нотариално заверено
копие  или  заверено  от  кандидата  копие  според  посочените  изисквания,  а  попълнените
образци се подписват и подпечатват на всяка страница от кандидата.

3. Всички документи, включени в офертата, трябва да са актуални към момента на
представяне  на  офертата.  Списъкът  на  документите,  съдържащи  се  в  офертата,
декларациите и всякакви други документи изходящи от участника и включени в офертата
следва да  носят подписа на законния или упълномощения  представител  на участника и
печата на участника. Когато документите са подписани от упълномощен представител, това
обстоятелство трябва да е отбелязано пред подписа и да е приложено нотариално заверено
изрично пълномощно в документацията .
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            Участници, чиито оферти не отговарят на тези условия, ще бъдат отстранени от
участие в процедурата.

4. Офертата трябва да се състои от следните части:

  - оферта по приложен образец;

- техническо предложение по приложен образец

  -  ценова оферта по образец;

            4.1.Оферта не трябва да съдържа никаква информация относно предлагана цена.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили в техническата си оферта елементи,
свързани  с  предлаганата  цена,  ще  бъдат  отстранени  от  участие  в  процедурата.  Оферта
трябва  да  съдържа  документите,  декларации  и  информации,  изискани  от  настоящите
указания

           УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

5.  Участниците  представят  оферта  за  обекта  на  поръчката,  описан  в  публичната
покана и съгласно настоящата документация.  Участници,  чиито оферти не отговорят на
това условие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6.  Офертите  трябва да  са валидни най-малко 90 (деветдесет)  календарни  дни от
датата на крайния срок за подаването им.

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

7. Офертата,  комплектована  съгласно  изискванията,  се  представя  в  запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и надпис: 

           ОФЕРТА  ЗА  УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на закуска, мляко ,зеленчуци и /или плодове на децата от 
Подготвителните групи в училището и на учениците от І до ІV клас в ОУ 
„П.Славейков, гр. Пловдив за периода 01.01.2015-31.12.2015г”.

В основния плик се поставят три отделни запечатани плика, съответно с надпис и 
съдържание, както следва:

- Плик „Оферта и документи за подбор“

В плика се поставя офертата, попълнена по образеца на възложителя, подписана и 
подпечатана от неговия представител по закон (управител, изп.директор и др.) или 
упълномощен за целта представител. Когато офертата се подава чрез пълномощник, в този 
плик се поставя и копие, заверено от кандидата, на пълномощното на представителя. 



Освен офертата, в този плик се поставят:

 Административни сведения за участника. 

 Регистрационни документи на участника:  единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър – заверено копие. 

 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 

 Доказателства за икономически и технически възможности.

- Плик „Техническо предложение“

В плика се поставя  предложението на  кандидата  за примерните менюта,  като се  спазва
приложения образец на възложителя.

- Плик „Предлагана цена“

В плика се поставя ценовата оферта на кандидата, както и попълнения и подписан от същия
проект  на  договора  за  обществена  поръчка,  изразяващ  съгласие  с  условията  на  същия.
Проектът  на  договора не  може да  бъде изменян,  допълван или коригиран  от  страна на
кандидата, извън посочването на неговите данни в договора и подписа му на съответните
места.  Всяка  друга  корекция  в  договора  се  третира  като  несъвместимо  с  участието  на
кандидата в процедурата контрапредложение, което води до автоматичното отстраняване
на участника от по-нататъшно класиране в процедурата.
Ценовата оферта следва да посочва цените без ДДС, като се означи единичната предлагана
цена за единица доставка (осреднена стойност). Крайната предлагана цена се посочва като
се  изчисли  произведението  на  единичната  предлагана  цена  с  броя на  възпитаниците  на
възложителя, за които ще се осъществяват доставките и броя на учебните дни, а именно:
951 броя деца от Подготвителни групи и ученици от І до ІV клас, както и деца от
полуинтернатните групи за времето от 01.01.2015-31.12.2015г. – приблизително  общо
160 учебни дни 

8. Офертата се представя в „ОУ Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, ул.”Батак” № 57  в
срок до  16,00 часа  на 12.12.2014 г.,  в  непрозрачен,  запечатан  плик,  с  посочен  адрес  за
кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. 

При приемане на офертата  върху плика се отбелязват  поредният номер,  датата  и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.

9. Възложителите  не  приемат за  участие  в  процедурата  и  връщат незабавно  на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или в незапечатан или с нарушена цялост  плик. 

ІІ. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците,
както и изисквания към техническото предложение:



За целта  участниците  представят  в  плика  с  офертата  следните  документи,  като  ползват
образците на възложителя за изискуемите декларации:

1. Доказателства  за  икономическа  възможност  за  изпълнение  на  поръчката:
информация за общия оборот от сходни дейности с предмета на поръчката за 2009-
2013 г.  Възложителят  изисква  общият  оборот от  сходни дейности  с предмета  на
поръчката на участника за 2013 г. да възлиза на стойност минимум  40 000 лв. без
ДДС.  На основание  чл.  50,  ал.  2  от  ЗОП,  новорегистрираните  търговци,  както  и
участниците,  които  по  обективни  причини  не  могат да  представят исканите  от
възложителя  документи,  могат да  докажа икономическото  и  финансовото  си
състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ – напр.
справка за оборота за първите 6 месеца от текущата календарна година, извлечение
от банкова сметка и/или гаранция.

2. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката: 
- чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - участниците да представят списък на договорите, изпълнени през
2013 г., придружени от препоръки за добро изпълнение, за най-важните сходни по предмет
с поръчката обекти с посочена стойност, дата и място на изпълнението им. 
-  чл.51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП  -  декларация  на  техническото  оборудване,  с  което  разполага
участникът за изпълнение на поръчката. Ако не разполага със същите участникът трябва да
представи доказателство, че ще осигури необходимото техническо оборудване в случай, че
бъде избран за изпълнител. 
-  чл.51,  ал.1,  7  и  т.10  от  ЗОП  -  участниците  да  представят  списък  на  ръководните
служители, както и служителите, отговарящи за производството и контрола на качеството,
които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, както и документи, удостоверяващи
образованието  и  професионалната  квалификация  на  тези  служители  /дипломи,  трудови
книжки, сертификати и др./ 

3. Условия на плащане: месечно, съобразно реализираните доставки.

4. Други условия: 
- Офертата на Участника трява да е в български лева. 
- Предложената цена трябва да включва всички разходи за изпълнението на поръчката (в
това число доставката до местоизпълнението при възложителя). 

                                                     РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ                                           

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисия 
назначена от Възложителя в 10.00 часа на първия работен ден след изтичане срока за 
подаване на оферти ,а именно на 15.12.2014г.в сградата на ОУ „Пенчо Славейков“ – гр. 
Пловдив, ул. Батак № 57

                                              СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят  ще  сключи  договор  за  изпълнение  на   обществена  поръчка  с  участника
класиран на първо място, определен за изпълнител на обществената поръчка и представил
доказателства за декларираните в хода на процедурата обстоятелства.
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