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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:  232  / 10.12.2019 г.                

  

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 осем 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 18 - 
месечен 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. Доставките се извършват по предварително 
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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 1 
работен ден 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 – 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.  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 Велико Търново; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС  - 13 500 лева 
 
Номер на обособената позиция: 2  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Габрово; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 1 600 лева 
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Номер на обособената позиция: 3 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Пловдив; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 16 000 лева 
 
Номер на обособената позиция: 4 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Русе; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 3 800 лева 
 
Номер на обособената позиция: 5 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Сливен; 

Прогнозна стойност   в лв. без ДДС – 9 800 лева 
 
Номер на обособената позиция: 6  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Стара Загора; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 11 900 лева 
 
Номер на обособената позиция: 7 
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Ямбол; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 2 400  лева 
 
Номер на обособената позиция: 8  
Наименование: Доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по 
спецификация за  клон в град Шумен; 

Прогнозна стойност  в лв. без ДДС – 11 000 лева 
 
Изисквания за личното състояние Възложителят  отстранява участник за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от 
възложителя критерии за подбор.Основанията  по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП, се отнасят за 
лицата представляващи участника.При подаване на офертата за участие, участниците 
удостоверяват липсата на обстоятелствата с декларации съгласно приложените образци. 
Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата 
по чл. 54, ал.1, т.3 - 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица и за член на обединението е налице някое от гореописаните  ограничения, същото 
може да бъде отстранено от процедурата. Декларации се представят за всеки член на 
обединението.Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, гореописаните  ограничения се прилагат и 
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за тях. Декларации се представят и за тези лица. 

 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 
  
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. 

За доказване съответствие с изискванията за технически способности, при сключване на 
договора, участниците следва да представят: 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; Каталози, брошури и/или 
еквивалентни документи, актуални за 2019 г., съдържащи снимков материал и описание на 
характеристиките, без отразени в тях цени;                

 

 
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:  70 
Име: Най-висока предложена отстъпка.      Тежест:  30 
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)   - 23.12.2019 г.       Час: (чч:мм)  - 16:00 часа                                                                                                                             
  
Срок на валидност на офертите: 
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Дата: (дд/мм/гггг)   - 23.02.2020 г.        Час: (чч:мм)  - 16:00 часа 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) – 27.12.2018 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: 
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 осем 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  – 
Административни сведения за участника – Образец №1;Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката - Образец № 2, което задължително съдържа изложение в 
свободен текст, в което участникът описва своето виждане за изпълнението на предмета на 
поръчката;Техническо предложение се представя отделно за всяка една обособена позиция, 
за която участникът подава оферта. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3;Декларация  за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т.3-6  от ЗОП - Образец № 4;. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу 
изпиране на пари – Образец №5;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 №6; Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 
1 от ЗОП- Образец № 7;Декларация за извършени доставки през последните три години – 
Образец № 8;Декларация по чл. 66 от ЗОП за подизпълнители - Образец № 9;Ценово 
предложение - Образец № 10.Ценово предложение се представя отделно за всяка една 
обособена позиция, за която участникът подава оферта.Когато участникът подава оферта за 
повече от една обособена озиция, се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 



,,llpeglataHl,I IIeHoBI,I napaMerpl..I", c EocorlBaHe Ha no3I,IulI frTa, 3a xoxto ce otuacrtJipg
HecsorBercrBlze MexAy quQponaraupgfificalarac AlWtH rleua rqe ce B3eMe [pe.{BHA H3fivrcalara
c lyMr,r; Texnu.recru cueqzQuKarluu - O6paseq }lbll.

Otctpauxna ce )ru{acrHLIK, xofiro He e npeAcraBlrJr nxxofi or H3HcKyeMI,rre AoKyMeHTr{Te,
IiocoqeHla B Hacro{Iqara AoKyMeHTarI[{ u roftro e fipeAcraBran olpepra, Kosro He orroBapx Ha
ycnoBHfiTa Ha Bb3JIOXI.jTeilfl.

IIpu cxmo'rBane Ha AoroBopa, Lr3[bJrHr.rreJrfiT e AJrbxeH Aa npeAcraBr{ rapaHrl}r.fl B pa3Mep sa3%o
3a r43IrbJrHeHEe Ha AOrOBOpa.

B clyrafi, qe yqacrHl4Kbr e o6e4nnenue, cJreABa Aa rrpeAcraBr.r Korrfie or AoKyMeur (gororop,
crropa3yMeune uIrlr Apyr AoKWenr), or xofiro e Br.r,{Ho rrpaBuoro ocnoBaHr{e 3a cbsAaBaHe Ha

o6eAuueuuero, KaKTo u cJIeAHara rEu$opuaqtrfl Br;B Bpb3Ka c Hacrosrqara o6utrecrBeHa fiopbrrKa:

1. npanara H 3aAbJrx(eHLrATa Ha yqacrHlrrlr.ITe B o6egraneuuero;

2. pasupe.{ereHr.ero Ha orroBopHocrra MexAy rrJreHoBere sa o6eAr,lueHr.rero;

3. Aefinocrlrre, KolITo rqe r,r3[EJrHrBa BceKr.r rrreH Ha o6e.qraneniEeto.

4. n 4oxynreHTa cneABa Ea e o[peAeneH fiaprHbop, xofiro Aa npe.qcraBlrflBa o6eAuueuuero 3a

rleJrr{Te sa o6ulecrBenara [opbnKa;

5. s AoxyL,IeHTa cneABa ra ca Harruqe KJray3r.r 3a yroBaprHe Ha coJir,rAapHa orroBopuocr) Koraro
TaKaBa He e rrpeABr{AeHa cbrJracHo np}rnox}rMoro 3aKoHoAarencrBo

V'{acrHl,Iuure fiocot{Bar n oQeprara noAr{3rltJrHr4TeJrrrre kr AeJra or flopbrrxara, xofiro Iqe r{M
Bb3JIolKar, aKo Bb3HaMeptBar Aa r{3rroJr3Bar raKr,rBa. B rosu c.nyrafi re rpx6na Aa npeAcraBrr
AOKa3 aTencTB o 3 a Ir o eTr{Te oT [oAr,r3nSnHLITenr.ITe 3 aAbJIxeHLrg.
fIoAusnrrHLITeJIrITe rpx6na Aa orroBapflT Ha cborBerHuTe Kpprrepr{fi sa noA6op cro6pasno Br{Aa

I'I Aena or uopbrlKata, roftTo IIIe ]r3rrbnHrBar, I{ 3a r.f,x Aa He ca Hanr{ue ocHoBaHrrs 3a

orcrpaHsBaue or npoqeAypara. BrsroNl,Iterrsr r.r3rdcKBa 3aMsHa Ha [o.{H3IIbJrHHTeJr, xofito ne
oTroBaps Ha ycnoBr{.fiTa IIo [pe[xoAHoTo ra3petreHr{e.

Heganucuuo or Bb3Moll(Hocrra 3a r,r3noJnBaue Ha rroAu3ntnuurerrr4 orroBopHocrra 3a
I{3rrb.rrHeHHe Ha AOtOBOpa 3a o6qecrseHa nopbr{Ka e Ha r43rrbJrHHTeJr.fi.

flara Ha HacroflrrlaTa o6qsa
:10.12.2019 r.

HoB r^L4 36; '-a^I r.,fcff


