
Партида: 01008 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4\ 0 П факс: 940 7078

e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.bq

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

□  Проект на обявление 
Ю Обявление за публикуване

Д Е Л О В О Д Н А  И Н Ф О РМ А Ц И Я ______________________________________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01008 
Поделение: Община Камено 
Изходящ номер: 12-00-51 от дата 22/06/2015 
Коментар на възложителя:
Процедурата е по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП и ще бъдат приложени 
предвидените в закона опростени правила.

РА ЗД Е Л  1: В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Камено
Адрес
ул. Освобождение №101
Град Пощенски код Държава
Камено 8120 РБългария
За контакти Телефон
Общинска администрация 05515 2093
Лице за контакти
Тодорка Тодорова-старши специалист
Електронна поща Факс
obshtina0kameno.bg 05515 2480
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.kameno.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kameno.bg/bg/public-orders/59-Открита процедура с
предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ, ДСП
и ДВУИ Община Камено по обособени позиции
Допълнителна информация може да бъде получена на:

[ЯСъгласно 1-1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение А.1

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

ОЗСъгласно 1.1)
□ Д руго : моля, попълнете Приложение A.IJ

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
К|Съгласно П )
□  Друго: моля, попълнете Приложение А.Ш

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
□  Министерство или друг държавен орган. S3 Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
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местни подразделения
□  Национална агенция/служба 
ЕЗ Регионален или местен орган 
□Регионална или местна агенция/служба
□  Публичноправна организация 
□Европейска институция/агенция или

международна организация
□  Друго (моля, уточнете):______________

□О бщ ествен ред и сигурност
□  Околна среда
ПИкономическа и финансова дейност 
□ Здравеопазване
□  Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и религия
□  Образование
□  Друго (моля, уточнете):_____________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и Да □  Не S3
възложител/и

РА ЗД ЕЛ  II: О Б Е К Т  Н А  О Б Щ Е С Т В Е Н А Т А  П О РЪ Ч К А  
ИЛ) Описание____________
ИЛЛ) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски 
градини, Домашен социален патронаж и ДВХУИ с. Русокастро на 
територията на Община Камено по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция №1 Месо, риба и месни продукти; Мляко и млечни 
продукти; Плодове и зеленчуци; Пакетирани стоки и подправки;
Хляб и хлебни изделия и Обособена позиция №2 Консерви - плодови 
и зеленчукови и други хранителни продукти;"
IL1.2) 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 Е3(б) Доставки □  (в) Услуги
□  Изграждане
□  Проектиране и 

изпълнение
□  Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

S3 Покупка 
П  Лизинг 
□ Н аем
□ П окупка 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
Община Камено- 
детските заведения, 
домашните социални 
патронажи на 
територията на 
Община Камено и 
ДВХУИ с. Русокастро 
код NUTS: BG34

Място на изпълнение на 
услугата

код NUTS: код NUTS:
IL1.3) Настоящото обявление е за
ЕЗВъзлагане на обществена поръчка □С ъздаване на динамична система за

доставки (ДСД)
□С клю чване на рамково споразумение
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II.1.4) И нформация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
П  Рамково споразумение с няколко □  Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой: или (когато е приложимо)
максимален брой_________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение_________________________________________

С рок на рамковото споразумение:
Срок в год и н и :_________ или в м есец и :____
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

П рогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________  Валута:
или о т : ________ д о ___________Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ИЛ,5) К ратко описание на поръчката:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски 
градини, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с 
умствена изостаналост (ДВХУИ)- с. Русокастро на територията на 
Община Камено по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1:
- Месо, риба и месни продукти;
- Мляко и млечни продукти;
- Плодове и зеленчуци;
- Пакетирани стоки и подправки;
- Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция №2
- Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти;
11.1.6) Код съгласно Общ ия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Дон. предмети 15220000
15500000
15800000
15810000
15100000
15612500
15300000

11.1.7) П оръчката е предмет на Споразумението за държ авни поръчки Да □  Не 63 
(СРА) на Световната търговска организация_________________________________________

II. 1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да 63 Не [Ц
позиции използвайте П риложение Б  толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Щсамо за една обособена 63за една или повече □  за всички обособени

позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти___________     Да D  Не 63
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II.2) Количество или обем на поръчката______

П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в 
размер на 272714,96, без вкл. ДДС. Прогнозната стойност на 
поръчката за отделните обособени позиции е както следва: 
Обособена позиция №1: - 247 884,77 лв. без вкл. ДДС;
Обособена позиция №2: - 24 830,19 лв. без вкл. ДДС;
Към документацията за участие са приложени списъци на 
хранителните продукти предмет на доставката за двете обособени 
позиции. Приложените списъци с хранителни продукти са 
ориентировъчни при подготовката на офертата от участника и 
съдържат информация относно вида, техническата спецификация и 
ориентировъчните количества на продуктите, необходими за периода 
на изпълнение на обществената поръчка.
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява 
количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, 
както и да не заяви целия асортимент, според конкретните 
(специфични) нужди на всяка структура.
Забележка: Посочените в приложения списък количества са 
прогнозни и Възложителят не е задължен да ги заяви в същия 
обем. Ориентировъчните количества служат за целите на 
участниците при подготовка на офертата.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): 272714.96 Валута: BGN 
или от: ________ д о _________  Валута:

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

Да □  Не й

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
П.З) 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_____

Р А ЗД Е Л  III: Ю РИ Д И Ч Е С К А , И К О Н О М И Ч Е С К А , Ф И Н А Н С О В А  И  
Т Е Х Н И Ч Е С К А  И Н Ф О РМ А Ц И Я

III. 1) Условия, свързани е изпълнението на поръчката__________
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Всеки участник представя гаранция за участие в размер на:
За обособена позиция № 1 - 2 478,85 (две хиляди четиристотин 
седемдесет и осем и 85 ст.) лева;
За обособена позиция № 2 - 248,30 (двеста четиридесет и осем и 
30 ст) лева.
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Забележка! Когато участникът подава оферта и за двете обособени 
позиции, гаранцията за участие се представя поотделно за всяка 
обособена позиция
Забележка: не се изисква гаранция за участие в случай, че
участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да 
се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира 
сам формата на гаранцията за участие.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова 
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима 
банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 
минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата 
и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена 
поръчка.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие 
по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което 
е изрично посочена процедурата, за която се представя 
гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път по 
следната сметка на община Камено:
Сметка в лв (BGN)
IBAN: BG 50 BPBI 7937 33 1722 5801
BIC Code: BPBIBGSF
Наименование на банката: Юробанк България АД, клон Камено.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за
изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. 
Забележка: Гаранция за изпълнение не се изисква за обособена 
позиция №2 в случай, че участникът определен за изпълнител е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. 
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може 
да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът 
избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато 
участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима 
банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност - 
30 календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение 
на договора.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по 
банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е 
изрично посочен предмета на договора. Сумата следва да бъде
внесена по банков път на името на община Камено по следната
сметка:
Сметка в лв (BGN)
IBAN: BG 50 BPBI 7937 33 1722 5801
BIC Code: BPBIBGSF
Наименование на банката: Юробанк България АД, клон Камено. 
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 
изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка 
на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера 
на гаранцията да не бъде по-малък от определения в 
документацията за участие.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 
Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в 
процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 или да я усвои съгласно 
чл.61, ал.2 от ЗОП. ________________  ■_________________ _________
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Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в 
съответствие с чл. 62 от ЗОП.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
обществена поръчка.
На основание чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки, 
гаранция за участие и гаранция за изпълнение не се изисква от 
участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания.

III. 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Срок и начин на плащане - Изпълнителят представя фактура до пето 
число на следващия месец за извършените доставки през предходния 
месец. Разплащането се извършва в лева по банков път в срок от 
30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на 
фактурата, от бюджета на съответното заведение - второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити.___________________________________
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо 
лице. _____________________________________________________________
III. 1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да 81 Не П
Ако да, опишете ги:
Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейски съюз.
В случай, че за обособена позиция № 2 участват едно или повече 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на 
изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не 
се разглеждат__________ ____________________________________________
1II.2) Условия за участие_____________________________________________________________
III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация:
ПЛИК №1 „Документи за подбор" съдържание:
1.Оферта за участие, с приложен към нея списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата (Образец №1) - 
оригинал;.2.Документ за внесена гаранция за участие - копие на 
вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за 
участие.Забележка: не се изисква гаранция за участие в случай, 
че участникът е специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания. 3.Представяне на Участника (Образец № 2) с 
посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща • 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - 
оригинал;В случай, че участник кандидатства за обособена позиция
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№2, като специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, към представянето на участника (образец №2) се 
представя декларация (в свободен текст) с която той декларира че 
е вписан в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейски съюз. 4.Когато участникът в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице, към офертата се представя и копие на 
документа, с който е създадено обединението. Договора за 
създаване на обединението трябва да съдържа клаузи, които да 
гарантират, че:А) Всички членове на обединението са отговорни 
солидарнопри изпълнението на Договора сключен в резултат на 
проведената процедура; В) Всички членове на обединението са 
длъжни да останат в състава на обединението за целия период на 
изпълнение на Договора.В договора за създаване на обединение 
трябва да бъде определено и посочено разпределението на 
дейностите между членовете при изпълнението на обществената 
поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на 
документите по чл.56, ал.3 от ЗОП.В договора за създаване на 
обединението, участниците в обединението трябва да определят 
(упълномощават) едно лице, което да представлява обединението 
пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката.Не се 
допускат никакви промени в състава на обединението след 
подаването на офертата, освен в случите на чл.54, ал.2 от ЗОП.В 
случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата 
на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка в 
представянето на участника се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 
поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 
след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 
поръчка.5.Декларации:А) Декларация по чл.47, ал.9 (Образец 
№3);Пояснения:- В случай, че участникът е юридическо лице, 
декларацията чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подписва и представя
задължително от всички лица, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.- В 
случай, че участникът е обединение, декларация чл. 47, ал. 9 от
ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.- В случай, че участникът е чуждестранно 
физическо или юридическо лице, декларацията се представя в 
официален превод.- В случай, че участникът предвижда участие на 
подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
като съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП подизпълнителите декларират 
само обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. а- д, т. 2, т.З, 
т. 4 и ал.5 от ЗОП от декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.Б)
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 
(Образец №4), както и за липса на обстоятелствата по чл. 8 ал.
8, т. 2 от ЗОП (Образец №4А).В) Декларация за приемане 
условията в проекта на договор (Образец №5)Продължава в Раздел
VI. 3
IJJ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е 

приложимо):
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Възложителят не поставя 
изисквания за икономическото и 
финансово състояние на 
участниците.

Възложителят не поставя 
изисквания за икономическото и 
финансово състояние на 
участниците.

1II.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

1.Списък-декларация (образец № 
9) на извършените доставки на 
хранителни продукти, през 
последните три години, считано 
от крайната дата за подаване на 
офертите, с посочени 
стойностите, датите и 
получателите, заедно с 
доказателство за извършените 
доставки. Доказателствата могат 
да бъдат под формата на: - 
удостоверение, издадено от 
получателя или от друг 
компетентен орган или -чрез 
посочване на публичен регистър, 
в който е публикувана 
информация за извършената 
доставка.
2.Декларация (оригинал - 
свободен текст) от участника, 
че ще осигури минимум един 
служител, който ще отговаря за 
контрола на качеството на 
доставките при изпълнение на 
поръчката. Същия следва да 
декларира своята ангажираност 
за целия период на изпълнение 
на договора.
3.Копие на валиден сертификат 
за управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалент, с 
обхват сходен на предмета на 
поръчката. Възложителят приема 
еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени 
в други дъжави членки, както и 
други доказателства за 
еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството. 
Забележка: Сертификатите трябва 
да са издадени от независими 
лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за 
акредитация" или от друг 
национален орган за 
акредитация. Съгласно чл.53,

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1.През последните три години, 
считано от крайната дата за 
подаване на офертите, 
участникът да е извършил 
периодични доставки на 
хранителни продукти до минимум 
3 обекта/получателя.
2.Участниците трябва да 
разполагат с минимум един 
служител, който ще отговаря за 
контрола на качеството на 
доставките при изпълнение на 
поръчката.
3.Участникът да има внедрена 
система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент с обхват сходен на 
предмета на поръчката. 
Забележка: Когато участникът е 
обединение, което не е 
юридическо лице, съответствието 
с критериите за техническите 
възможности и квалификация се 
доказва от един или от повече 
участници в обединението. 
Забележка: критериите за подбор 
за обособена позиция №2 не се 
прилагат за участници, които 
са специализирани предприятия 
или кооперации на хора с 
увреждания вписани в регистъра 
по чл. 29 от Закона за 
интеграция на хората с 
увреждания или еквивалентен 
регистър на държава - членка на 
Европейски съюз.
4.Всеки участник трябва да 
разполага с обект, регистриран 
от БАБХ по реда на чл. 12 от 
Закона за храните, като обект 
за търговия с хранителни 
продукти.
5. Всеки участник да има 
разработена и внедрена НАССР 
система за анализ на 
опасностите и критичните 
контролни точки. В случай, че 
участникът има разработена и
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ал 74 ЗОП възложителят приема и 
други доказателства за 
еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или 
за опазване.на околната среда. 
Забележка: Когато участникът е 
обединение, което не е 
юридическо лице, документите 
доказващи техническите 
възможности и квалификацията се 
представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор.
Участник може да докаже 

съответствието си с 
изискванията за технически 
възможности и/или квалификация 
с възможностите на едно или 
повече трети лица. В тези 
случаи, освен документите, 
определени от възложителя за 
доказване на съответните 
възможности, участникът 
представя доказателства, че при 
изпълнението на поръчката ще 
има на разположение ресурсите 
на третите лица. Трети лица 
може да бъдат посочените 
подизпълнители, свързани 
предприятия и други лица, 
независимо от правната връзка 
на участника с тях.
4.Участникът следва да 
представи декларация (оригинал 
- свободен текст), че разполага 
с обект за търговия с 
хранителни продукти, 
регистриран от БАБХ по реда на 
чл. 12 от Закона за храните. 
Декларацията трябва да съдържа 
описание и местоположение на 
обекта и правното основание, на 
което се ползва (описва се 
документа за собственост, наем 
или др.). Към декларацията 
участникът трябва да приложи 
копие на валидно Удостоверение 
за регистрация на обекта от 
БАБХ за търговия с хранителни 
продукти и/или да посочи 
публичния регистър в които се 
съдържа информация за наличието 
на тази регистрация (в случай 
че информацията е достъпна за 
проверка в публичен регистър).

внедрена система за управление 
на безопасността на храните EN 
ISO 22000:2005 не е необходимо 
участникът да има разработена и 
внедрена НАССР система.
6.Участниците трябва да 
разполагат минимум с 2 (два) 
броя собствени и/или наети 
специализирани транспортни 
средства /МПС/ регистрирани от 
БАБХ за превоз на хранителни 
продукти.
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За чуждестранни участници - 
еквивалентни документи, 
съобразно законодателството по 
местоседалището им.
5.Документи доказващи, че 
участника има внедрена НАССР 
система за анализ на 
опасностите и критичните 
контролни точки. В случай че 
участникът е сертифициран и 
представи копие на валиден 
сертификат по EN ISO 22000:2005 
не е необходимо да представя 
документи, удостоверяващ, че 
има внедрена НАССР система. За 
чуждестранни участници - 
еквивалентни документи, 
съобразно законодателството по 
местоседалището им.
6.Декларация (оригинал - 
свободен текст), че разполага 
със собствено/и или наето/и 
и/или на лизинг МПС за превоз 
на хранителни продукти. В 
декларацията се описва МПС-то, 
основанието на което се ползва 
(собствено, наето, на лизинг 
или др.)• Към декларацията 
участникът трябва да приложи 
копие/я на удостоверението/ята 
за регистрация на 
транспортното/ите средство/а от 
БАБХ за превоз на храни и/или 
да посочи публичния регистър в 
които се съдържа информация за 
наличието на съответната 
регистрация. За чуждестранни 
участници - еквивалентни 
документи, съобразно 
законодателството по
местоседалището им._________________ _______________ ____________ ___
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да ЕЗ He U

[3  Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 
на лица е увреждания

I I Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица е
увреждания ....

ТТТ.З̂  Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Ш .3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не □

1II.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да □  Не □
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РА ЗД Е Л  IV: П РО Ц ЕД У РА  

IV.1) Вид процедура________
IV.1.1) Вид процедура
ИЗ Открита
□  Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Да □  Б е U
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 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:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да □  Не □
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._________________________________________________________________

IV.2) Критерий за оценка на офертите_________________________________________________
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)________________________________________________________
ЕЗ 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
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не £3
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

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

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не £3
Ако да, посочете къде:
□  Предварително обявление за ОП □О бявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РО П :________ о т _________

□  Други предишни публикации (когато е приложимо)___________________________________

IV.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: 20/07/2015 дд/мм/гггг_______________________________________________ Час: 17:00
Платими документи Да ЕИ Не □
Ако да, цена (в цифри): 10 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане:
Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изискване за закупуване на 
документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до 
нея на адрес: www.kameno.bg , раздел „Профил на купувача".
В случай, че заинтересовано лице желае да получи документацията 
на място, тя ще му бъде предоставена срещу заплащане, всеки 
работен ден от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч. на адрес 
гр.Камено, ул."Освобождение" № 101, ЦУИГ, гише № 1. В случай, че 
лице поиска документацията за участие да му бъде изпратена 
възложителят изпраща документацията за сметка на лицето 
отправило искането. Заинтересованото лице трябва да изпрати 
писмено искане, като посочва данни за издаване на фактура, 
административни сведения и заплаща цената в касата на Общината в 
размер на 10 лв. (десет лева) с ДДС или срещу представяне на 
платежен документ за внесената сума по сметка 
IBAN: BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298 
BIC: BPBIBGSF, Код вид плащане 447000
„Юробанк България" АД, най-късно до часа и датата, посочени в 
обявлението за обществената поръчка.
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 20/07/2015 дд/мм/гггг_______________________________________________ Час: 17:00
IV.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______________________________________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ es Q d a  Q e t  Q e n  П тт П е т  П м т  Q pl  Q sk  Q fi
□ c s  Q d e  d e l  O f r  Q l v  Q h u  Q n l  D p t  Q sl  Q sv
Друг: Български______________________________________________ ______________________

FV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: дд/мм/гггг
или в месеци: или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21/07/2015 дд/мм/гггг Час: 13:30
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Място (когато е приложимо): Заседателна зала на община Камено
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да 1 X 1  He U  
е приложимо)
Първоначалното отваряне на офертите, както и отварянето на 
цзновите оферти е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.______________ __________

РА ЗД Е Л  VI: Д РУ ГА  И Н Ф О РМ А Ц И Я  ____________________________ __________
VIA) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да П  Не 53
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

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

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Г) Декларация за използване или липса на подизпълнители (Образец 
№ 6). В случай, че участникът предвижда участие на 
подизпълнители, в офертата се прилага Декларация от всеки от 
подизпълнителите за съгласие за участието му в изпълнението на 
поръчката съгласно Образец № 6А. 6.Доказателства за техническите
възможности и квалификация на участника по т. 3.5. от настоящата 
документация. 7.Доказателства за професионалната регистрация на 
участника, съгласно Закона за храните по т. 3.6. от настоящата 
та документация.8.В случай че офертата не е подписана от 
законния представител на участника съгласно регистрационните му 
документи в офертата се прилага и изрично нотариално заверено 
пълномощно от управляващия и представляващия Участника.
В плик №2 участникът представя Техническо предложение - образец 
№7, към него трябва да бъде приложена списък-декларация на 
хранителните продукти които ще бъдат доставяни с посочени, 
производител, разфасовка и качество. Предложените продукти 
трябва да отговарят на техническата характеристика на приложения 
към документацията „списък на хранителните продукти 
Участникът може да посочи коя част от офертата му има 
конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я
разкрива, за което трябва да представи декларация по чл. 33, ал.
4 от ЗОП.
Забележка: Когато за обособена позиция №2 участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 
вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейски съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите
участници не се разглеждат и оценяват.
В плик №3 участникът поставя своето ценовото предложение -_____
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Образец №8. Извън плика с надпис "Предлагана цена" не трябва да 
е посочена никаква информация относно цената. Участници, които 
по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 
плика "Предлагана цена" елементи, свързани с ценовата оферта или 
части от нея, или са посочили информация, от която може да се 
направи предположение относно размера на предложената цена, ще 
бъдат отстранени от участие в процедурата.
Пликът да съдържа предлаганите единични цени от участника за 
съответната позиция. Ценовото предложение (по образец), трябва 
да включва единична цена и обща стойност на всички видове 
хранителни продукти по посочените прогнозни количества по 
приложенията, с включен ДДС. Доставната цена на всеки продукт 
следва да включва ДДС, транспортни и всички други разходи по 
доставката до франко складовете. Предлаганата цена на доставката 
е крайна, като в нея се включват всички разходи на изпълнителя, 
с изключение на цените на хранителните продукти предмет на 
бюлетина на „САПИ" ООД.
Участникът следва да предложи цена за единица мярка за всеки 
отделен продукт и за цялото количество от позицията, за която 
участва.Не се допуска представяне на повече от едно предложение 
за една позиция.
Не се допускат варианти на офертата.Всички цени да се в левове, 
с точност до два знака след десетичната запетая.
Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да 
има в каквато и да е форма извън този плик.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена 
позиция, плик № 3 се представя за всяка позиция по отделно. 
Забележка: Когато за обособена позиция №2 участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 
вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейски съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите 
участници не се разглеждат и оценяват._______________________
V1.4) Процедури по обжалване
VI.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.срс.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ  
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за
Съгласно чл. 120, от ЗОП.

при необходимост

подаване на жалби:

VI.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):

V1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22/06/2015 дд/мм/гпт

П РИ Л О Ж Е Н И Е  А
___________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) 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 дциамична система за доставки)___________________
Официално наименование
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Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) 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):

П РИ Л О Ж Е Н И Е  Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Обособена позиция № 1____________________________

1) Кратко описание
Обособена позиция №1:
•Месо, риба и месни продукти - свинско месо, телешко месо, пиле, 
пилешки бутчета, пилешко филе, кренвирши, шунка, салам, 
наденица, кебапчета, кюфтета, кайма, свинско филе, пастет, 
скумрия, хек, пангасиус,;
•Мляко и млечни продукти - прясно мляко, кисело мляко, сирене, 
кашкавал, краве масло, сухо мляко, маргарин;
•Плодове и зеленчуци - ябълки, грозде, портокали, мандарини, 
банани, пъпеши, лимони, круши, череши, кайсии, праскови, дини, 
киви, сини сливи, тикви, домати, краставици, пипер, патладжани, 
лук сух, зеле прясно, картофи, моркови, тиквички, марули, 
репички, кервиз, магданоз, спанак /лапад/, зелен фасул,пресни 
гъби, чесън, цвекло, целина-листа;
•Пакетирани стоки и подправки- леща, фасул, ориз, сол, сода 
бикарбонат, амонячна сода, ванилия, канела, черен пипер, червен 
пипер, джоджен, чубрица, дафинов лист, бакпулвер, чесън на прах, 
магданоз сух, целина, лимонена киселина, оцет, яйца, мед,' олио, 
захар, пудра захар, сухи пасти, вафли, брашно, жито, нишесте, 
грис, овесени ядки, леблебия, кроасани, , кускус, фиде, 
макарони, спагети,домашна юфка, мая за хляб, билков чай, какао
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на прах, сухи супи;
•Хляб и хлебни изделия- хляб, бутер тесто, тесто, закуски, 
козунак, кори за баница, галета;_______ ______________________ _____
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)  ____________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет___________________ 15100000____________________ ________________ __________

Доп. предмети 15500000
15800000
15810000
15220000

  15612500 ____________________________ __________ ___

3) Количество или обем
Към документацията за участие са приложени списъци на 
хранителните продукти предмет на доставката за двете обособени 
позиции. Приложените списъци с хранителни продукти са 
ориентировъчни при подготовката на офертата от участника и 
съдържат информация относно вида, техническата спецификация и 
ориентировъчните количества на продуктите, необходими за периода 
на изпълнение на обществената поръчка.
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява 
количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, 
както и да не заяви целия асортимент, според конкретните 
(специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 247884.77 Валута: BGN
или от: ________ _ до В а л у т а : ______________ _________________ ___________ ______

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци:_________ 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)

П РИ Л О Ж Е Н И Е  Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Обособена позиция № 2_____________ ________ ____

1) Кратко описание

•Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти - 
замразени- грах,зелен боб, броколи, микс, спанак, печен пипер, 
гювеч, карфиол, моркови, консерва- грах, белени
д о м а т и , пипер,паприкаш,гъби, краставички,гювеч, доматено пюре, 
лютеница,кисело зеле, маслини; конфитюр, мармалад, натурален 
сок, нектар, компоти -праскови, кайсии, круши, сливи; бисквити,
бишкоти, халва;     _________________ _________
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) ______________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет__________________ 15300000______________________

3) Количество или обем
Към документацията за участие са приложени списъци на 
хранителните продукти предмет на доставката за двете обособени 
позиции. Приложените списъци с хранителни продукти са 
ориентировъчни при подготовката на офертата от участника и 
съдържат информация относно вида, техническата спецификация и 
ориентировъчните количества на продуктите, необходими за периода 
на изпълнение на обществената поръчка.
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява 
количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, 
както и да не заяви целия асортимент, според конкретните 
(специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 24830.19 Валута: BGN 
или от: ________ д о _________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци:_________ 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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