
Том ІІ – Книга І 

 
 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, 
т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”. 

Обществената поръчка включва периодични доставки на: 
• пакетаж, варива, яйца и консерви; 
• мляко и млечни продукти; 

 
Конкретните видове, характеристики, изисквания и количества на доставяните 

хранителни продукти са подробно и детайлно описани в Техническо задание - съдържащо се 
в Том ІІ – Книга ІІ, и Количествени сметки, съдържащи се в Том ІІ – Книга ІІІ, неразделна 
част от документацията за участие. 

Изпълнението на поръчката се осъществява чрез периодични доставки. Количествата 
и вида на отделните доставки на хранителни продукти се определят със заявки от 
Управителя на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД или упълномощен от него 
представител по списъка съгласно т.1 от Техническото задание, съдържащо се в Том ІІ – 
Книга ІІ, неразделна част от документацията за участие. 
 

2. Обособени позиции.   
Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 2 /две/ обособени 

позиции, както следва: 
• ОП 1: Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви; 
• ОП 2: Доставка на мляко и млечни продукти; 

 
Участниците могат да подадат оферти за една или повече обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4. Срок на действие на договора. Срок за изпълнение на доставките. Място за 
изпълнение на поръчката. 

Срокът на действие на договора за изпълнение по всяка обособена позиция от 
настоящата обществена поръчка е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването му или 
до изчерпване на предвидените количества хранителни продукти съгласно съответната 
Количествена сметка за обособената позиция, съдържаща се в Том ІІ – Книга ІІІ, неразделна 
част от документацията за участие, което обстоятелство настъпи по-рано. 

Срокът за извършване на всяка от заявените доставки е до 48 /четиридесет и осем/ 
часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 

Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент според конкретните 
(специфични) нужди на ученическите столове. 



Мястото на изпълнение на всяка от заявените доставки е складовата база на 
съответното училище или ученически стол, за която от изпълнителя е получена заявка за 
доставка на хранителни продукти. 

Складовите бази на ученическите столове в населените места на територията на 
община Смолян са посочени в списък, съдържащ се в т.1 от Техническо задание, съдържащо 
се в Том ІІ – Книга ІІ, неразделна част от документацията за участие. 

 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 
от ЗОП. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за изпълнение по обособена позиция от настоящата обществена 
поръчка се определя в лева без ДДС при спазване на изискванията на следващите т.7 и 8 и се 
предлага от участника в съответната му ценова оферта, изготвена по образец съгласно 
приложение № 3. 
 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с 
изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, хонорари, 
възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, разходи за складиране, съхранение, 
наеми на помещения, енергия, транспорт франко ученическите столове на територията на 
община Смолян, труд и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

7. Финансиране.  
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на 

възложителя. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. 
 Общата цена за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена 
поръчка, е в размер до 75 000.00 лева /словом седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, 
формирана на базата на следните максимално допустими суми по обособени позиции, 
както следва: 
• ОП 1: Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви – до 35 000.00 лева /словом 

тридесет и пет хиляди/ без ДДС; 
• ОП 2: Доставка на мляко и млечни продукти – до 40 000.00 лева /словом четиридесет 

хиляди/ без ДДС; 
 
Участник, чието ценово предложение надхвърля съответна горепосочена обща 

стойност за изпълнение по обособена позиция, се отстранява от участие по съответната 
обособена позиция. 

 
8. Цена и начин на образуване. 
Участниците оферират цена в български лева франко получателя – съответния 

ученически стол на територията на община Смолян.  



Предложената от участниците цена за всеки отделен хранителен продукт  /Ц 
предлагана/ се формира за единична мерна единица /килограм, литър и брой/ по заложени 
количества съгласно Количествената сметка по съответната обособена позиция, за която 
оферира участника, съдържаща се в Том ІІ – Книга III – неразделна част от документацията 
за участие, като сума или разлика между: 1.Усреднената цена /Ц ПСБ/ на хранителния 
продукт на едро по  предоставения от възложителя актуален бюлетин на „ПЛОВДИВСКА 
СТОКОВА БОРСА” АД /„ПСБ” АД/, съдържащ се в Том II – Книга VIII, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка; 2.Търговска надбавка до 8% /осем на сто/ над 
цената по пункт първи или отстъпка от същата с точност до втория знак след десетичната 
запетая. Използва се утвърдена от Агенцията за обществени поръчки методика за 
определяеми цени, като гореописаният начин на ценообразуване, респективно процентното 
съотношение между предложената цена за всеки отделен хранителен продукт  /Ц 
предлагана/ от определения за изпълнител на поръчката участник и усреднената цена /Ц 
ПСБ/ за продукта на едро по бюлетина на „ПСБ” АД се запазва през целия период на 
действие на договора, където К = (Ц предлагана/Ц ПСБ) х 100, в процент, с точност до 
втория знак след десетичната запетая.  

Промяната в единичните цени на отделните хранителни продукти след подписването 
на договора с определения за изпълнител участник не се допуска, освен при удостоверена 
промяна на усреднените цени на хранителните продукти на едро съобразно сезона и 
икономическата обстановка в страната с актуален бюлетин на „ПСБ” АД. В този случай 
единичните цени се актуализират съобразно следната методика за определяемост на цените: 
Ц продукт = (К х Ц ПСБ-актуализирана) / 100, където „Ц продукт” съставлява 
актуализираната единична цена на хранителен продукт, „Ц ПСБ-актуализирана” съставлява 
усреднената цена на хранителен продукт на едро по бюлетина на „ПСБ” АД, валиден към 
датата за промяна на единичните цени по договора за изпълнение на обществената поръчка, 
а „К” е перманентен коефициент, който се запазва през целия период на действие на 
договора.  

Изпълнителят по всяка обособена позиция се задължава на 1-во число на всеки месец 
да представя актуален бюлетин на „ПСБ” АД, в който са посочени усреднените цени /Ц 
ПСБ-актуализирана/ на едро на всички хранителни продукти по позицията. 

Промяната в единичните цени на отделните хранителни продукти след подписването 
на договор с определен за изпълнител участник се прави при спазване на горепосочените 
изисквания на база на представения от изпълнителя актуален бюлетин на „ПСБ” АД. 

При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности на хранителните 
продукти, който се подписва от съответния изпълнител /доставчик/ и от упълномощени от 
възложителя длъжностни лица. 
 „Ц предлагана” съставлява оферираната от съответния участник в представена от него 
по съответната обособена позиция остойностена Количествена сметка, съдържаща се в Том 
ІІ – Книга III – неразделна част от документацията за участие, единична цена в лева без ДДС 
на хранителен продукт с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 „Ц ПСБ” съставлява усреднената цена в лева без ДДС на хранителен продукт на едро, 
изчислена на база на предоставения от възложителя бюлетин на „ПСБ” АД, съдържащ се в 
Том II – Книга VIII, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 „Ц продукт” съставлява актуализирана единична цена в лева без ДДС на хранителен 
продукт с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 „Ц ПСБ-актуализирана” съставлява усреднената цена в лева без ДДС на хранителен 
продукт на едро по бюлетина на „ПСБ” АД, валиден към датата за промяна на единичните 
цени по договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 
 „К” е перманентен коефициент с точност до втория знак след десетичната запетая, 
който се запазва през целия период на действие на договора. 

 

К = Ц предлагана  х 100    =     Ц продукт  х  100 
  Ц ПСБ      Ц ПСБ-актуализирана 
 



Пример: 

Артикул 
 

Мярка Количество 

Базова цена 
за ед. мярка 
на „ПСБ“ АД   

(Ц ПСБ) в 
лева без ДДС 

Надбавка/ 
отстъпка в 

% 

Оферирана 
цена за ед. 
мярка (Ц 

предлагана) в 
лева без ДДС 

(4 + или – 4x 5) 

Oбща 
определяема 
предлагана от 
участника 
цена в лева 
без ДДС 
( 3 x 6 ) 

1 2 3 4 5 6 7 
Домати 1 кг 2 000 2.00 5 2.10 4 200 

Краставици 1 кг 2 000 1.00 -2 0.98 1 960 
 
Забележка: 

 В предоставения от възложителя бюлетин на „ПСБ” АД, съдържащ се в Том II – 
Книга VIII, неразделна част от документацията за обществената поръчка, единичните 
цени на хранителните продукти са дадени в лева с ДДС, като всеки участник при 
остойностяването на количествената си сметка следва да изчисли и попълни същите в 
лева без ДДС. При остойностяването на количествената сметка в сектор 5 „Базова цена 
за ед. мярка на „ПСБ“ АД   (Ц ПСБ) в лева без ДДС” базовата цена на всеки хранителен 
продукт за ед. мярка се изчислява и попълва в лева без ДДС. Получените стойности се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

 
9. Схема на плащане 

 Заплащането на цената на договора се извършва по банков път в български лева при 
условията, подробно описани в проекта на договор, съдържащ се в Том ІІ – Книга VІ, 
неразделна част от документацията за участие. 
 Всички документи, свързани с плащанията по договора с изпълнителя се подписват от 
директора на дома или от друго лице, упълномощено с пълномощно, и трябва да имат печат 
на изпълнителя.  
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие 
със Закона за счетоводството, като следва да съдържат следната задължителна информация: 
 Получател: "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД 
 гр. Смолян, бул. „България” № 10 
 в сградата на Община Смолян – източно крило, ет. 6 стая № 608  
 ЕИК: 120506497 
 ЕИК по ЗДДС: BG 120506497 
 МОЛ: ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ 
 Номер на документа, дата, място 
 Получател: ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ 
 


