
Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00850

Поделение: община Вършец

Изходящ номер: 9100-146 от дата 25/04/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на доставка с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
обществена трапезария на община Вършец"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.varshets.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
обществена трапезария на община Вършец.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15800000

Доп. предмети 15893000

15897200

15300000

15330000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Количеството и обема на хранителните продукти е съгласно 
потребностите на възложителя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 24048   Валута: BGN

Място на извършване

гр.Вършец, община Вършец, област Монтана склад на Домашен  

социален патронаж

код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискуеми документи и информация: В процедурата може да участва 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения, ако отговарят на предварително 
обявените условия. 
Всяка оферта следва да съдържа:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
2. Ценова оферта- Образец № 1;
3. Заверено копие от документа за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР - за българско 
юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице 
съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност. Ако е посочен 
ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от 
Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за 
обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не 
представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на 
всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В 
тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, 
съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. При участници обединения - 
документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият. Документите следва да 
бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника. 
Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни 
юридически лица представят документа и в официален превод на 
български език. „Официален превод”, съобразно разпоредбата на § 
1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените 
поръчки е „превод, извършен от преводач, който има сключен 
договор с Министерството на външните работи за извършване на 
официални преводи”. Когато участникът е обединение, документът 
се представя от всеки член на обединението. Физическите лица, 
участници в поръчката или включени в състава на обединения, 
представят копие на документ за самоличност. Ако тези физически 
лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в 
официален превод; 
4. Декларация по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП - Образец № 2;
5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП образец № 3; 
6.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при 
изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда 
подизпълнители- Образец № 4; 
7.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 
процедурата като такъв- Образец № 5; 
8.Декларация за собствено и/или наето транспортно средство 
отговарящо на изискванията на Глава 3 раздел 4 от Наредба № 5 от 
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25.05.2006 г.за хигиената на храните,/на бланка на участника/ 
доказано с ксерокопие на Удостоверение от компетентен орган,че 
транспортното средство,отговаря на санитарно-хигиенните 
изисквания; 
9.Заверено от участника копие на регистрация съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните; 
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по 
чл.56,ал.1,т.12 - Образец № 6 
11. Кратка анотация на досегашната дейност на участника; 
12. Справка- декларация за изпълнени договори за последните три 
години - Образец № 7; 
13. Референции / препоръки за добро изпълнение;  

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложената цена е с процент отстъпка или надценка върху цените 
на едро с ДДС описани в месечния Бюлетин издаван от Системата за 
агро - пазарна информация /САПИ/ за област Монтана.
Всеки кандидат следва да изготви Ценовата си оферта съгласно 
образец Приложение №1, като запише отстъпката или надценката, 
която предлага в % /проценти/ от цените на едро с ДДС на 
хранителните продукти за област Монтана описани в месечния 
бюлетин издаван от Системата за агро - пазарна 
информация /САПИ/. Предложеният процент отстъпка или надценка от 
цените на хранителните продукти важи за всички хранителни стоки 
за целият период на доставките считано до 31.12.2013г.
На първо място се определя учасника предложил най- ниска цена за 
доставка на хранителните продукти.

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/05/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

1. Офертата трябва да съдържа най-малко съдържанието на чл.101 
"в" ал.1 от ЗОП; 
2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се 
извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП; 
3. С класираното на първо място физическо или юридическо лице се 
слючва договор за доставка по реда и условията на чл. 101 "е" от 
ЗОП; 
4. Офертите за участие в обществената поръчка се подават в 
запечатан, непрозрачен плик с надпис: Оферта за участие в 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти 
за обществена трапезария на община Вършец", както се изписват и 
точните данните на подателя на офертата, телефон, факс и ел. 
поща;
 5. Офертите се подават в деловодствота на община Вършец с 
адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" 
№10.  Срок за получаване на офертите – до 17,00 часа на 
13.05.2013г. 
6. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени 
по описания по-горе начин, форма и изисквания. 

УНП: a9091e19-b6a8-4996-af85-69d6bcd4a406 3



Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

7. С класираното от комисията на първо место лице ще се сключи 
договор за доставка; 
8. За допълнителна информация тел. 09527/22-22, вътр. 44 
9. Документацията към публичната покана е публикувана на сайта 
на възложителя www.varshets.bg - откъдето може да бъде изтеглена 
от всички заинтересувани лица безплатно;.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/05/2013 дд/мм/гггг
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