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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:   220  

  

Възложител: СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД 
Поделение (когато е приложимо): [……]  
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01287  
Адрес: София, ж.к.Студентски град, бл.5, ет.2 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Илияна Бешкова 
Телефон: 02 868 14 37 
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 
 

 
 
Кратко описание: Обществената поръчка включва „Периодични доставки на 
пластмасови изделия за еднократна употреба по спецификация за нуждите на клоновете 
на  „Студентски столове и общежития“ ЕАД по девет обособени позиции. Конкретните 
параметри, количества и специфични изисквания към изпълнението на поръчката са 
подробно и детайлно описани в Техническата спецификация за всяка отделна 
позиция.Количествата посочени в Техническите  спецификации са прогнозни, 
приблизително необходими за едногодишен период. Възложителят ще заявява доставка 
на пластмасовите изделия за еднократна употреба само при необходимост. 
Възложителят няма 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 сключения договор за всяка позиция.Възложителят си 
запазва правото да заявява артикули извън посочените в списъците  по спецификациите. 
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Доставките се извършват по предварително подадена  заявка от  определено по договора 
длъжностно лице от възложителя за всяка позиция  поотделно, като се посочва вида и 
количеството на стоките. Срокът  на доставка след подадена заявка от определеното 
длъжностно лице на 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. За всяка позиция плащането се 
извършва от клоновете по местоизпълнение на доставката.  
Срок на договора за обществена поръчка – 1 (една) година, 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.  Оферти могат да се подават за една, за няколко, или за всички 
обособени позиции.   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. 
  

 
 Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  70 000  лева.  
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 
Номер на обособената позиция: 1 
  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град София; 

Прогнозна стойност  в лв., без ДДС  - 4000 лева 

 
Номер на обособената позиция: 2  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Велико Търново; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС  - 13500 лева 
 
Номер на обособената позиция: 3  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Габрово; 
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Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 1900 лева 

 
 
Номер на обособената позиция: 4 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Пловдив; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 15100 лева 
 
Номер на обособената позиция: 5 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Русе; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 3200 лева 
 
Номер на обособената позиция: 6 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Сливен; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 9200 лева 
 
Номер на обособената позиция: 7  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Стара Загора; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 11000 лева 
 
Номер на обособената позиция: 8 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Ямбол; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 2600  лева 
 
Номер на обособената позиция: 9  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Шумен; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 9500 лева 
 
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 са 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 надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 
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Икономическо и финансово състояние: не 

 
Технически и професионални способности: 1. Участникът трябва да е изпълнил 
доставки на стоки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция за последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата. За доставки, сходни с предмета 
на поръчката се счита  - Доставка на пластмасови изделия за еднократна употреба. 

2. Участникът следва да представи заверени копия от сертификати за произход, издадени 
от производител и сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, 
удостоверяващи, че предлаганите изделия отговарят на приложимите в Република 
България стандарти за качество по ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2008) и/или по БДС и/или 
еквивалент, съгласно посоченото в документацията и техническата спецификация; 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] 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 
[Х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Най – ниска предложена цена.             Тежест:  7 0 
Име: Най-висока предложена отстъпка.      Тежест:  30 
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)   -  30.06.2017 г.       Час: (чч:мм)  - 16:00 часа 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)   - 30.08.2017 г.        Час: (чч:мм)  - 16:00 часа 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) – 03.07 2017 г.         Час :(чч:мм)  - 10:00 часа 
  
Място на отваряне на офертите: София, Студентски град, бл.5, ет.2, стая 216. 
  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
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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 за една позиция, за няколко или за 

всички 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 пластмасови изделия за еднократна употреба по спецификация  за нуждите  

на клоновете на Студентски столове и общежития ЕАД  по девет обособени позиции“ за 

позиция № .........Офертата се подава на български език, на хартиен носител. Към 

офертата си участниците представят следните документи: Оферта с приложен към нея 

опис на документите и информацията  – Образец № 1;  Декларация по чл. 97, ал. 5 от 

ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ,т 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 

2; Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 

,т 3, 4 и 5 от ЗОП - Образец № 3; Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

съдържащо:. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора – Образец № 5; Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП  -  

Образец №6;  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; Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - 

Образец № 8; Списък на доставките - Образец №9; Ценово предложение на участника - 

Образец № 10;  Декларация по чл.66 от ЗОП - Образец № 11; Технически 

спецификации за девет позиции – Образец № 12. Участникът следва да представи и 

заверени копия от валидни към момента на подаване на офертата сертификати за 

произход, издададени от производител и сертификати за качество, издадени от 



aKpeALITHpaHH Jrrrqa, yAocroBepflBarrlrr, qe [peAnaranrTe Marep]ranrrlaptuxyttu orroBaprr Ha

npllnoxllMure B Peny6nnxa Burapux craHAaprr{ 3a KaqecrBo ISO 9001: 2015 (ISO 9001:

2008) vlutm no BAC ulunu eKBr.rBaJreHT, ctrJracHo rocoqeHoro B AoKyMeHTaIJuflTa u

TexHl{qecKara cnequlpuxaqua. Karalosl.r, 6poruypu vlutu eKBprBaJreHTHLr AoKyr\,teHTpI,

aKTyanHI,I za 2017 r., ctAbpxarrlrl cHr,rMKoB Marepvail v olucaHr4e Ha xapaKTepacruxraTe Ha

rrpeAnaraHuTe ra3Aenr{ x, 6es orpa3eHr4 B T.f,x ueHr{

*3a6enecrcrca: TexuuqecKomo npednoctceuue u llpedno)rceHume qeHosu napou,tempu om

o$epmama ce npedcmarnm sa rcflKa edua o1ocodeua nosuqufl, 3a Koflmo ce yqacmsa.

Bcsra eAHa AocraBKa cneABa la ce flpraApyxaBa or [oArorBeu ]r [peAocraBeH or

uz1pauut 3a ZguuHurer yqacrHuK [pueMo-rrpe,uaBareneH nporoKoJr, cbAbpxarrl

ran$opuaqufl. sa AocraBeHrrre r{3Aenr{r, TflxHoro cbcroflHlre (xoruruecreo a Karrecrno), rarro lr

.{aHHLI 3a CbOTBeTCTBI{eTO Ha AOCTaBeHI{Te C yTOBOpeHOTO MexAy CTpaH[Te KOIUqeCTBO I,I

ueHa.

[ara Ha Hacroflrrlara o6ssa
:22.06.2017 r.


