Приложение № 3 към публичната покана

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Раздел І. Условия за участие
1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице.
2. Всеки от участниците в обществената поръчка се представлява от лицето, което
съгласно документите за регистрация има представителна власт или от изрично
упълномощено/и лице/а.
3. Всеки участник може да подава само 1 (една) оферта.Участникът участва за една, за
всички или за няколко обособени позиции.
4. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и да се придържа към обявените
условия.
Раздел ІІ. Условия за изпълнение на поръчката:
1. Място за изпълнение на поръчката – сградата на болницата, с адреса посочен в
публичната покана.
2. Вид на поръчката – публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
3. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на сключване на
договор за изпълнение на обществената поръчка.
4. Избраният изпълнител при подписване на договора е длъжен да представи
необходимите документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
5. Хранителните продукти предмет на обществената поръчка, следва да отговарят на
изискванията, регламентирани в Закона за храните, Наредба за специфичните изисквания към
млечните продукти, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба за изискванията към какаото и
шоколадовите продукти, Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на
храните, Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, Наредба № 23 от
19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Регламент 853/2004/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински произход, Регламент /ЕО/ 543/07.06.2011 г. и
други приложими изисквания на нормативи на Българската агенция по безопасност на
храните, на изискванията, свързани с БДС.
6. Хранителните продукти да се доставят от обекти, регистрирани по чл.12 от Закона
за храните, като при транспортирането им се спазват изискванията, регламентирани
подзаконовите нормативни актове. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт,
удостоверен с разрешително за превоз на храни.
* За удостоверяване на изброените в т. 6 условия, участниците следва да представят
съответни документи и/или декларация от Управителя.
7. Начин на образуване и промяна на цената на доставките
7.1. Участниците предлагат единични цени на всички хранителни продукти, посочени
в обособената/те позиция/и, за които участват и обща цена за позицията/те хранителни
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продукти описани в ценовото предложение (по образец приложен към публичната покана), за
единица мярка в лева с ДДС.
При изчисленията се закръгля до два знака след десетичната запетая. Ако
третият знак е 5 или по–голямо число, закръглянето е към по–голямото.
7.2. Предлаганата цена (Пц) на доставка за всеки отделен хранителен продукт, ще се
сформира от базовата цена (Бц), посочена в справка на „САПИ” ЕООД гр. София,
коригирана с коефициент (Кц), предложен от участника.
Предложеният коригиращ коефициент не може да бъде повече от 1 /единица/ за
всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената поръчка.
Същият е постоянен и не може да се променя за срока на договора.
7.3. Така предложените цени могат да се актуализират на база справка от Системата за
агропазарна информация (САПИ) гр. София, при доказано еднократно увеличение или
намаление на цената на отделните продукти с над 10% (десет процента) спрямо последната
справка на „САПИ” ЕООД гр. София по следната формула:
Цд = Кц х Бц, където
Цд е новата цена на доставка.
Кц е коригиращ коефициент на цената предложен от участника.
Бц е базовата цена посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр.София към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти.
Раздел ІІІ. Изисквания за изготвяне и представяне на офертите
1. Общи указания
1.1. Офертата се подава на български език, в писмена форма на хартиен носител.
1.2. При изготвяне на офертите участниците трябва да се придържат точно към
обявените от Възложителя изисквания и условия.
1.3. Офертата и документите към нея се подписват само от лицето/а, представляващо/и
участника или от изрично упълномощени за това лица, като при упълномощаването се
изисква да се представи заверено пълномощно;
1.4. Офертата трябва да бъде подадена по образец, представляващ Приложение №1
към публичната покана и да съдържа документите, които да съответстват на приложенията
към нея - Декларация за приемане условията на проекто-договора - Приложение № 1, Ценови
предложения за посочените обособени позиции по образец Приложения № 2.
1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите, определен в публичната покана,
всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.6. Варианти
Варианти не се приемат.
2. Подаване на офертата
Офертата 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 и по възможност факс и
електронен адрес, вкл. и обособената/ните позиция/ии, за които участва.
Раздел ІV. Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите е „най–ниска предложена цена” – ОБЩА цена за
всяка обособена позиция хранителни продукти, която ще се формира от сбора на
предложените единични цени на хранителните продукти, включени в съответната обособена
позиция.
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