
УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА 

Ежедневни доставки на закуски за ученици от 1-4 клас и подготвителна група в 120 ОУ 

"Г.С.Раковски" гр. София, район "Лозенец" 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения отговарящи на предварително обявените условия. 

В офертата за участие се представят: Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. За 

доказване на икономическото и финансово състояние участниците представят - справка за 

общия оборот от договори сходни с предмета на поръчката за последните три години 

(2012,2013 и 2014). За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката 

участниците представят - списък на основните договори за последните три години сходни с 

предмета на поръчката, ISO 22000-2002 или еквивалент.Участникът трябва да разполага с 

минимум 1 брой транспортно средство за изпълнение на доставките, регистрирано в 

БАБХ/РЗИ. Доставката трябва да е придруженена със съответните сертификати за качество и 

произход на продуктите, съгласно изискванията на закона за храните. 

2. Да отговаря на хигиенните и/или ветеринарно-санитарните изисквания, определени с 

нормативни актове; 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 

1. ЗАКУСКИ  

1.1. Да отговарят на утвърдени стандарти за български продукти и/или еквивалентни. 

1.2. Да бъдат с добър външен вид, със здрави опаковки, с етикети на български език и да 

съдържат данни, съгласно чл.10 от Закона за храните за наименованието, под което 

храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, срокът 

на трайност и условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество на 

предварително опакованите храни, име, фирма, седалище и адрес на производителя или 

на лицето, което пуска храната на пазара, както и информация в съответствие с Наредба 

№ 23 / 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната 

информация при етикетирането на храните. 

1.3. Хранителните продукти да отговарят и на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 

г. за специфичните изисквания  към безопасността и качеството на храните, предлагани 

в детски заведения и училища . 

1.4.   Качеството на хранителните продукти да отговаря на изискванията на Закона за 

храните (обр. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 г.)  

1.5.Хранителните продукти трябва да бъдат първо качество. 

 

1.6. Тези изисквания се доказват в процеса на доставките с представянето на сертификат 

за качество, произход и годност от производител към момента на всяка доставка. 

 

 



1.7.Мляко краве кисело българско в полистиренови кофички от 0.400 кг.  с 2% масленост 

и 3,6% масленост, трябва да отговаря на БДС 12:2010 или еквивалентна технологична 

документация /ТД/.  

1.8. Етикетирането на всяка потребителска опаковка трябва да отговаря на Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 

136/19.07.2000г. 

1.9. Зеленчуковите и плодови сокове да са със здрави опаковки, с етикети на български 

език и да съдържат данни, съгласно чл.10 от Закона за храните за наименованието, под 

което храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, 

срокът на трайност и условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество 

на предварително опакованите храни, име, фирма, седалище и адрес на производителя 

или на лицето, което пуска храната на пазара, както и информация в съответствие с 

Наредба № 23 / 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната 

информация при етикетирането на храните. Консервираните продукти не трябва да 

съдържат консерванти, оцветители и подсладители. 

 

 

ІІІ. Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта 

Показатели и методика за оценка  

За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна 

оценка.  

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. Определянето на 

комплексната оценка е както следва:  

Предложена най-ниска цена - тежест 50 т. , изчислява се по формулата - най-ниска 

цена/съответно предложена цена х 50 

2. «Техническо предложение: П2– максимален брой 50 точки  

Всеки участник е необходимо да опише начина по който възнемерява да изпълни 

поръчката. За целта се изготвя концепция с описание и начин на изпълнение на 

дейностите. Всяка оферта получава оценка по този показател, представляваща средно 

аритметична стойност от получените индивидуални оценки по този показател, 

придружена с обосновка от членовете на комисията, както следва: 

- 50 т. - получава участника, който е представил: ясно, пълно и детайлно описани 

обосновани дейности, начин на изпълнение, етапи, ресурси и техния очакван принос, 

рискове за навременно и качествено изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване. 

- 30 т. – при несъществени пропуски и непълно описани и обосновани дейности, начина 

на изпълнение, етапи, ресурси и техният очакван принос, рискове за навременното и 

качествено изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване. 

- 10 т. – при наличие на съществени пропуски – липса на описани и обосновани  

дейности, начин на изпълнение, етапи, ресурси и техния очакван принос, рискове за 

навременно и качествено изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване. 



- 0 т. – при непредставена концепция. 

За целите на настоящата методика в съответствие с чл. 28, ал. 2 ЗОП използваните 

определения/понятия следва да се тълкуват, както следва: 

„Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира конкретния 

етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран 

сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности. 

„Пълно/детайлно” - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове 

дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 

съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 

технически спецификации и изисквания. 

„Несъществени” са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, 

които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в 

описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата 

информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в 

офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски/грешки не могат да 

повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото 

законодателство в областта и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако 

липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се 

приема наличието на „съществени непълноти”. 

„Съществени” са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, 

които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и 

техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите 

стандарти и технически изисквания. 

 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексната оценка на 

офертите (КО) за съответствие с изискванията на Възложителя, изчислена по формулата 

КО=К1+К2, където К1 е оценка на "най-ниска цена", К2 е оценка на «Техническо 

предложение ". 

 

 


