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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4  
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата:  18  от 03.02.2020 г. 

  
 

Възложител: Студентски столове и общежития ЕАД 
Поделение (когато е приложимо): [……]  
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01287 
Адрес: гр. София, ж.к.Студентски град, бл.5, ет.2 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Илияна Бешкова 
Телефон 0888 908 614 
E-mail: iliana_beshkova@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги 
 
Предмет на поръчката:„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и 
почистващи препарати за нуждите на клоновете  на „Студентски столове и общежития“ 
ЕАД,  по десет обособени позиции”  

Кратко описание: Поръчката е запазена за специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното 
интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

Обществената поръчка включва: „Периодични доставки на хигиенни материали, 
перилни и почистващи препарати за нуждите на клоновете  на „Студентски 
столове и общежития“ ЕАД, по десет обособени позиции”, групирани по отделни 
артикули и прогнозни количества. Конкретните параметри, количества и специфични 
изисквания към изпълнението на поръчката са подробно и детайлно описани в 
Техническата спецификация. Количествата посочени в Техническата спецификация са 
прогнозни, приблизително необходими за 18 - месечен период. Възложителят ще заявява 
доставка на хигиенни материали само при необходимост. Възложителят няма 
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задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове и 
количества доставки, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на общата 
стойност по сключеният договор.Възложителят си запазва правото да заявява артикули 
извън посочените в списъка по спецификацията. Доставките се извършват по 
предварителна заявка от страна на Възложителя. Заявките се подават от определено по 
договора длъжностно лице от страна на Възложителя, като се посочва вида и 
количеството на материалите. Срок на доставка след подадена заявка от Възложителя – 
не по-късно от 3 работни дни от датата на получаване на заявката.При формиране на 
ценовите си предложения, участниците следва да включат всички разходи по 
изпълнение на поръчката, в това число разходи за опаковка, доставка до адреса на 
Възложителя (франко Възложителя), транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, 
печалба и др. Стойността на всяка отделна доставка се заплаща в левове по банков път в 
срок до 30 (тридесет) дни след подписване на приемо–предавателни протоколи и 
издаване на оригинална фактура за всяка конкретна доставка. 

Срок на договора за обществена поръчка – 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на 
сключването на договора  за възлагане на обществената поръчка.Възложителят има 
право едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки, да прекрати договора преди 
изтичане на срока за който е сключен, като отправи едномесечно писмено предизвестие 
до изпълнителя. Сроковете в документацията са в календарни дни.Когато сроковете са в 
работни дни, това изрично е указано при посочване на съответния срок. 
Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, 
във вр. с Глава девета от ППЗОП и в този смисъл не попада в обхвата на Глава двадесет 
и седма от ЗОП, т.е не подлежи на обжалване.   

 
Място на извършване: градовете София,  Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, Сливен, 
Стара Загора, Ямбол, Хасково и Шумен.. 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 (седемдесет хиляди) лева. 
 
 Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”, определена 
въз основа на най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

 
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 
 
Номер на обособената позиция: 1 
  
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град София; 

Прогнозна стойност  в лв., без ДДС  - 1600 лева; 
 
Номер на обособената позиция: 2  
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
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клон в град Велико Търново; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС  - 18000 лева 
 
Номер на обособената позиция: 3  
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати по  
за  клон в град Габрово; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 2700 лева 
 
Номер на обособената позиция: 4 
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град Пловдив; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС –  13000 лева 
 
Номер на обособената позиция: 5 
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град Русе; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС –  9000 лева 
 
Номер на обособената позиция: 6 
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град Сливен; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 3000  лева 
 
Номер на обособената позиция: 7  
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град Стара Загора; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 10000  лева 
 
Номер на обособената позиция: 8 
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
клон в град Ямбол; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС –  1400  лева 
 
Номер на обособената позиция: 9  
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати я за  
клон в град Хасково; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 1600  лева 
 
Номер на обособена позиция:10 
Наименование: Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за  
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клон в град Шумен; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС –  9700  лева 
 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): В обществената 

поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява и 

документация изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в 

настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 
Изисквания за личното състояние: За участниците, не трябва да са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото за налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците  по чл.12 
от ЗОП, трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания най - малко три години преди датата на откриване на обществената 
поръчка, а най - малко 30 на сто от списъчния им състав следва да е от хора с 
увреждания или такива в неравностойно положение. 

 
Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 
 
Технически и професионални способности: Участникът да е извършил минимум три 
доставки, еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнена през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от 
датата, на която е учреден или е започнал дейността, за всяка обособена позиция 
поотделно.  

*Идентични или сходни се считат  доставките на хигиенни материали, перилни и 
почистващи препарати. 

Доказателства за технически  способности 

За доказване съответствие с изискванията за технически способности, участниците 
представят следните документи: 
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1.Списък-декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите. 

2.Декларация, че предлаганите изделия отговарят на приложимите в Република България 
стандарти за качество по EN ISO 9001:2008 и/или по БДС и/или еквивалент, съгласно 
посоченото в документацията и техническата спецификация. При сключване на договора 
участникът прилага съответните сертификати и документи за произход. 

3. Перилните и почистващи материали трябва да бъдат произведени от сертифициран по 
EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен документ) производител. 

4.Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 
в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от 
нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс   

5.Декларация, че участникът ще осигури необходимите количества на оферираните 
продукти за целия срок на договора. 

6.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението  - участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението 
доказва съответствието си с посочените изисквания. 

В случай на участие на подизпълнител/и, същите трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват. 

 

 
  
 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[X] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
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[х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 

Дата:  14.02.2020 г.       Час:  (16:00)  
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: 14.04.2020 г.        Час:  (16:0 0 )  
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 17.02.2020 г.         Час: (10:00)  
  
Място на отваряне на офертите: гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, стая № 216. 

 

 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  
 
 

Друга информация: Обществената поръчка се финансира от бюджета на клоновете на 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД. Участниците трябва да представят оферта, 
която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията на 
Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в 
Профила на купувача на възложителя: www.ssoead.com/dokumenti.html.  Всеки участник 
може да подаде само една офера.Участникът може да участва до две позиции. Офертата 
следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката участникът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 
Върху опаковката се изписва и надписът: „За участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 
3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и 
почистващи препарати, за нуждите на клоновете  на „Студентски столове и 
общежития“ ЕАД,  по десет обособени позиции” за позиция № .........Офертата се 
подава на български език, на хартиен носител. Към офертата си участниците представят 
следните документи:   

1.Опис на представените документи – свободен текст, който се поставя най-отпред. 
При подаване на оферта за повече от една позиция, описът се представя по отделно за 
всяка обособена позиция.  

2.Образец № 1 - Административни сведения за участника.  

В случай, че участникът е обединение, следва да  представи копие от документ (договор, 
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споразумение или друг документ), от който е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена 
поръчка: 

-   правата и задълженията на участниците в обединението; 

-   разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

-  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

-  в документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за 
целите на обществената поръчка; 

-  в документа следва да са налице клаузи за уговаряне на солидарна отговорност, когато 
такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

3. Техническо предложение, което задължително съдържа изложение в свободен текст, в 
което участникът описва своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката. 
Техническото предложение се представя отделно за всяка една обособена позиция, за 
която участникът подава оферта. – Образец №2; 

4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 
3.  

При участие на обединение декларацията се представя за всеки от членовете на 
обединението. При участие на подизпълнител декларацията се представя и от 
подизпълнителя. 

5. Декларация  за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - Образец № 
4; 

При участие на обединение декларацията се представя за всеки от членовете на 
обединението .При участие на подизпълнител декларацията се представя и от 
подизпълнителя. 

6.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, 
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 
7.Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари -
Образец № 5.  

8.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Образец № 6; 

9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Образец № 
7. 
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При участие на обединение декларацията се представя за всеки от членовете на 
обединението. При участие на подизпълнител декларацията се представя и от 
подизпълнителя. 

10.  Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП- Образец № 8. 

При участие на обединение декларацията се представя за всеки от членовете на 
обединението. При участие на подизпълнител декларацията се представя и от 
подизпълнителя. 

11. Декларация за извършени доставки през последните три години – Образец № 9; 

При участие на обединения списъкът и доказателствата се представят за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените 
изисквания .При участие на подизпълнител списъкът и доказателствата се 
представят съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява подизпълнителя. 

12. Декларация по чл. 66 от ЗОП за подизпълнители - Образец № 10; 

13.Ценово предложение  - Образец № 11 

14.Технически спецификации- Образец № 12. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на 
всеки един документ, включен в ценовото предложение. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се вземе предвид 
изписаната с думи. 

15. Декларация в свободен текст, че всеки един препарат, съдържащ химични  

вещества съответства на изискванията на Регламент ЕО 648/2004 и Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

16.Декларация свободен текст за обстоятелствата по чл. 12 от ЗОП за специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято 
основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в 
неравностойно положение. 

4.17. Документите посочени в р. ІІІ, т.2, подточка 2.6 на документацията. 

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП оферти за обособените позиции могат да подават и 
други заинтересовани лица, освен тези, за които обособените позиции са запазени, но 
офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански обекти, чиято 
основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в 
неравностойно положение. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция офертите се поставят 
в една опакова, като в нея се прилагат отделни непрозрачни пликове с надпис 
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„Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят, както и 
Техническо предложение за съответната позиция. 

Отстранява се участник: който не е представил някой от изискуемите документите, 
посочени в настоящата документация; който е представил оферта, която не отговаря на 
условията на възложителя. 

Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 
за обществени поръчки, във връзка с Глава девета от Правилника за приложение на 
Закона за обществени поръчки и в този смисъл не попада в обхвата на Глава двадесет и 
седма от ЗОП, т.е. не подлежи на обжалване. 

 

 

 

  

Дата на настоящата обява 
Дата: 03.02.2020 г. 
 
 

Възложител (подпис) 
Трите имена: Сергей Миланов Миланов 
Длъжност: Изп.директор 

 

 


