
РАЙОНЕН  ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ВАРНА 
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .........подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД...... 

д-р  Жанина Йорданова Иванова 

Възложител и Директор на РЦТХ Варна 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

За участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет  
„Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и 

напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за период от две 

календарни години,считано от датата на сключване на договор за обществена 

поръчка”. 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е НА Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А: 

І. Решение №384 /11.07.2017г. за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-

тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за 

период от две календарни години,считано от датата на сключване на договор за 

обществена поръчка” 

ІІ. Обявление за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на 

пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя 

кръводарители на РЦТХ Варна за период от две календарни години,считано от 

датата на сключване на договор за обществена поръчка” 

ІІІ. Пълно описание на предмета на поръчката. Изисквания за изпълнение на 

обществената поръчка. 
ІV. Количествена и техническа спецификация и минимални задължителни изисквания, 

на които трябва да отговарят оферираните за изпълнение на обществената поръчка 

подкрепително- тонизиращи храни и напитки. 

V. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор. 

VІ. Указания за изготвяне и подаване на офертите за участие в откритата процедура; 

VІІ. Критерий за оценка на офертите. 

VІІІ. Образци на документи: 

1. Заявление – образец № 1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – стандартен образец 

съгласно публикуваният на сайта на АОП документ – образец № 2; 

3. Декларация -съгласие от подизпълнителя, в която същият гарантира поетите 

задължения (само ако е приложима) – по образец № 3 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо и срок за 

изпълнение на поръчката – Образец №4 ; 

5. Декларация за конфиденциалност по чл.102,ал.1 от ЗОП– по образец № 5; 

7. Декларация от участника за срок на валидност на офертата – Образец № 6 ; 

Варна 9000, бул. „Цар Освободител” № 100     тел: 052/ 681 810, факс: 052 /681 809 



8. Декларация от участника за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 

7; 

9. Ценова оферта –Образец № 8 (в Плик с надпис Ценови параметри). 

10. Проект на договор – Образец № 9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ І 

1.Решение № 384/11.07.2017г. за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-

тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за 

период от две календарни години,считано от датата на сключване на договор за 

обществена поръчка” . 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

2. Обявление за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана 

подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на 

РЦТХ Варна за период от две календарни години,считано от датата на сключване 

на договор за обществена поръчка” 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

3. Пълно описание на предмета на поръчката. Изисквания за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

4. Количествена и техническа спецификация и минимални задължителни изисквания, 

на които трябва да отговарят оферираните за изпълнение на обществената поръчка 

подкрепително-тонизиращи храни и напитки. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Периодични 

доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 22 000 

броя кръводарители на РЦТХ Варна за период от две календарни години,считано 

от датата на сключване на договор за обществена поръчка” 

 

         По смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП, Възложител на обществената поръчка с 

предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна 

и напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за период от две 

календарни години,считано от датата на сключване на договор за обществена 

поръчка” е Директорът на Районен център по трансфузионна хематология със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000; бул. „Цар  Освободител” № 100. 

         На основание чл.32, ал.1 от ЗОП от датата на публикуване на Обявлението за 

настоящата обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки , на всички 

заинтересовани лица се предоставя пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп до 

Документацията за участие в обществената поръчка на на Профила на купувача на 

РЦТХ, намиращ се на официалния сайт на РЦТХ по самостоятелно обособеният раздел 

на обществената поръчка на следният електронен адрес: http://rcth-

varna.com/c9C6755.php (посочен в Обявлението). 

          Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана 

чрез закупуване” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. 

          Правно основание за откриване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

         Възложителят обявява настоящата процедура чрез публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка на основание чл.18,ал.1,т.12 и чл.19,ал.1 от ЗОП  

        Мотиви за избор на процедура – Публично състезание за възлагане на 

обществената поръчка: 

http://rcth-varna.com/c9C6755.php
http://rcth-varna.com/c9C6755.php


         Прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за 

нейното откриване е 146 667 лв. без ДДС / 176 000 лв. с ДДС и при изчисляване на 

същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената 

стойност (ДДС), които са му известни към този момент в съответствие с разпоредбата 

на чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обществената поръчка 

не е разделена на обособени позиции. Посочената стойност е максималният финансов 

ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на обществената поръчка.  

Участници, чиито предложения надвишават посоченият по-горе максимален 

финансов ресурс ще бъдат отстранени от процедурата. 

       На основание чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП ,  Възложителят е 

взел решение да проведе публично състезание за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

         Предмет на обществената поръчка е периодичната доставка до РЦТХ – гр.Варна 

на пакетирани подкрепително-тонизиращи храни («оклади») за кръводарителите на 

РЦТХ Варна , както следва: доставка на до 22000 броя пакета с подкрепително-

тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ, чието предназначение е да 

се постигне тонизиращо действие върху дарителите и да се набави бърз приток на 

енергия-шоколадови продукти, кроасани, солени бисквити/соленки, сухи пасти, 

бисквити с какаови продукти, бисквити с различни добавки; зърнени закуски, крекери, 

различни тонизиращи напитки. Стойността на всеки един "оклад" с подкрепително-

тонизираща храна и напитки за кръводарителите задължително трябва да е на стойност 

от 08.00лв. с ДДС, съгласно чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за възмездяване и 

остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни 

съставки, за стимулирането,организирането и провеждането на дейностите, свързани с 

кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвни съставки. 

Комбинирането на продуктите да се доближава до препоръките на МЗ и СЗО за 

оптималното за човешкия организъм съотношение на белтъчини 11-14% : мазнини 30-

35% : въглехидрати50-55% . 

          Целта на поръчката е да осигурят подкрепително-тонизиращи храни за до 22 000 

кръводарители на РЦТХ. Всички хранителни продукти предлагани от участниците за 

изпълнение на поръчката задължително трябва да отговарят на изискванията на Закона 

за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните (Обн. ДВ. бр.10 от 5 

Февруари 2016г.) и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните (обн. ДВ бр.102 /12.12.2014г.) и задължителните изисквания на възложителя 

посочени в документацията за участие. 

           Производителите на продуктите и участниците да отговарят на изискванията на 

Закона за храните и нормативните документи по прилагането му. 

          

        В съответствие с чл.180, ал.1 от ЗОП лицата могат да поискат писмено от 

възложителя разяснения по документацията за обществената поръчка до 5 дни преди 

изтичане на срока за получаване на офертите. Възложителят ще предоставя 

разясненията, чрез публикуване на профила на купувача в срок до  3 дни от получаване 

на искането. Разяснения няма да бъдат предоставяни след посоченият по-горе срок (до 

5 дни преди изтичане срока за получаване на офертите). 

        Разясненията по документацията за участие в процедурата, както и информация за 

деня, часа имястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване 

на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикуват на Профила на 

купувача на възложителя по обособеният раздел на обществената поръчка, на следният 

електронен адрес: http://rcth-varna.com/c9C6755.php 

http://rcth-varna.com/c9C6755.php


        Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура ще са в писмен вид. Решенията на възложителя за определяне на 

изпълнител и/или за прекратяване на процедурата се изпращат на участниците и се 

публикуват в Профила на купувача на РЦТХ . 

        Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: на адрес, посочен от участника: на електронна поща, като 

съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; по факс; чрез 

комбинация от тези средства. 

 

ІV. КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

        Предмет на поръчката е доставката на до 22 000 броя пакетирана подкрепително- 

тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ ("оклад") и включва 

различни подкрепителни храни и тонизиращи напитки, чието предназначение е да се 

постигне тонизиращо действие върху кръводарителите и да се набави бърз приток на 

енергия. 

        І. Задължително минимално съдържание на "оклада": 

        1.1. Кроасан – не по-малко от 65гр. (кифла с пълнеж от различни плодови 

конфитюри,каков крем и др.)- – 1 брой 

        1.2. Шоколад – не по-малко от 100гр. (по смисъла на чл.4,ал.1 и/или ал.2,т.3 от 

Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (обн. ДВ, 

бр.107/15.11.2002г.) – 1 брой. 

        1.3. Тонизираща напитка, съдържаща кофеин с обем от 0,500 литра– 1 брой. 

        1.4.Натурален сок, с обем от 0,200 литра– 1 брой 

        1.5.Течен шоколад (какаов крем не по-малко от 200гр. – 1 брой 

        1.6.Инстантно кафе – 2 броя  по 2гр, 5 пакета захар по 2 гр , 2 пакета суха сметана 

(ако в пакета инстантно кафе не се съдържат- напр.2 в 1), чаша за еднократна употреба 

от 0,200л. и бъркалка за еднократна употреба. 

       1.7.Ядки в пакет , не по- малко от 100гр (фъстъци, бадеми, кашу, лешници или 

комбинация от тях) 

 

      Съгласно чл. 4, ал.1 от Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти наименованието "Шоколад" се използва за означаване на продукт, получен от 

какаови продукти и захари, съдържащ не по-малко от 35 на сто обща суха какаова маса, 

от която не по-малко от 18 на сто какаово масло и не по-малко от 14 на сто суха 

обезмаслена какаова маса. 

      Съгласно чл.4, ал.2, т.3 от същата Наредба, когато наименованието "Шоколад" е 

допълнено с думите "с лешникова паста", продуктът трябва да е получен от шоколад, 

чието общо съдържание на суха какаова маса е минимум 32 на сто, от която минимум 8 

на сто суха обезмаслена какаова маса, както и фино смлени лешници в количество от 

20 до 40 g на 100 g продукт. 

       Към този шоколад може да бъде добавено: 

       а) мляко и/или сухо мляко в такава пропорция, че в крайния продукт да се 

съдържат не повече от 5 на сто сухо мляко; 

       б) бадеми, лешници или други видове ядки, цели или раздробени, така че заедно 

със смлените лешници да не превишават 60 на сто от общата маса на продукта. 

       Вида и количеството на продуктите и напитките включени в задължителното 

минимално съдържание, включително топлата напитка са задължителни и 

участниците нямат право да предлагат и/или комбинират други продукти извън 

посочените. 



 

       ІІ. За допълване съдържанието на "оклада" над задължителният минимум и 

до нормативно определената му стойност от 08.00лв. с ДДС участниците може да 

предлагат допълнителни като количества и вид храни и напитки от следният вид: 

      2.1. шоколадови продукти* (с различни добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от 

ядки, стафиди и друг еквивалентен пълнеж ); 

      2.2. кроасани (кифла с пълнеж от различни плодови конфитюри,каков крем и др.); 

      2.3. солени бисквити, соленки (с различни добавки: пълнеж или добавени различни 

сирена,кашкавал, ким, сусам, с овесени ядки, с парченца зеленчуци и друг 

еквивалентен пълнеж); 

      2.4. сухи пасти, бисквити с какаови продукти* (по възможност да съдържат 

добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от ядки, стафиди и други еквивалентни 

продукти); 

      2.5. сухи пасти, бисквити с различни добавки: пълнеж или добавени сухи плодове, 

остатъци от ядки, паста от ядки, сусам, овесени ядки и друг еквивалентен пълнеж; 

      2.6. зърнени закуски, крекери и други еквивалентни продукти. 

      2.7. различни тонизиращи напитки. Под „тонизиращи напитки” Възложителят има 

предвид:напитки, които дават на консумиращия ги бърз приток на енерегия и са с общо 

тонизиращо действие – газирани / безалкохолни напитки, черен и зелен чай, кафе и 

други кофеиносъдържащи напитки, натурални сокове – зеленчукови, плодови, плодово-

зеленчукови, енергийни напитки и други напитки с общо тонизиращо действие и 

осигуряващи бърз приток на енергия. 

      При комбинирането на различните напитки за постигане на необходимия обем може 

да се включват натурални сокове, безалкохолни, енергийни и други общо тонизиращи 

напитки. 

       *Под „шоколадови продукти” възложителят има предвид "шоколадови продукти" 

по смисъла на § 1,т.3 от ДР на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти, а именно: шоколад, млечен шоколад, фамилен млечен шоколад, бял 

шоколад, шоколад с пълнеж, шоколад с пълнители на зърнена основа (a la taza), 

фамилен шоколад с пълнители на зърнена основа (a la taza), шоколадови бонбони и 

пралини. 

       *Под „какаови продукти” възложителят има предвид „какаови продукти” по 

смисъла на § 1,т.2 от ДР на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти, а именно: какаова маса, какао на прах и какаово масло. 

       Под „с различни добавки” за шоколадовите и какаови продукти, Възложителят има 

предвид ядки, остатъци от ядки, стафиди, паста от ядки и др. 

       Под „с различни добавки” за солените бисквити и/или соленки, Възложителят има 

предвид пълнеж от /или добавени сирена, кашкавал, ким, сусам, овесени ядки, 

парченца зеленчуци и др. 

        Посочените по-горе добавки не са задължително искани от възложителя, а са по 

избор и преценка на участниците за постигане на крайната цел на „оклада”. 

        Участниците комбинират по своя преценка продуктите и напитките посочени по-

горе в т. ІІ от спецификацията (извън задължителния минимум) като вид, грамаж, 

хранителен състав, калоричност, енергийност и количество /обем, но при спазване на 

задължителните изисквания на Възложителя. При комбинирането на продуктите, 

участниците следва да имат предвид, че целта и предназначението на пакета с 

подкрепително-тонизиращи храни и напитки е да се постигне незабавно тонизиращо 

действие върху кръводарителите и да се набави бърз приток на енергия. 

        Желателно е комбинирането в "оклада" на посочените в спецификацията 

хранителни продукти и напитки (посочени в т.І и т.ІІ) по вид, количество, хранителен 



състав, калоричност, енергийност и грамаж да се доближава максимално до 

препоръките на МЗ и СЗО относно оптималното за човешкия организъм съотношение 

на белтъчини: мазнини: въглехидрати. То следва да бъде съответно в пропорции 11-

14% : 30-35% : 50-55% от общия енергоприем. 

        Целта и предназначението на продуктите в „оклада” е максимално бързо да се 

постигне тонизиращо действие върху кръводарителя и да се набави бърз приток на 

енергия. Стойността на един пакет с подкрепително-тонизиращи храни и напитки 

трябва задължително да е 08.00лв. с ДДС, съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за условията 

и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане,диагностика и 

преработка на кръв и кр.съставки, за стимулирането, организирането и провеждането 

на дейностите свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и 

кр.съставки. 

        Всички хранителни продукти предлагани от участниците за изпълнение на 

поръчката задължително трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, 

Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 

2016г.) и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (обн. 

ДВ бр.102 /12.12.2014г.) и задължителните изисквания на възложителя посочени в 

документацията за участие. 

        Производителите на продуктите и участниците да отговарят на изискванията на 

Възложителя посочени в документацията и релевантното за предмета на обществената 

поръчка законодателство:Закона за храните и нормативните документи по прилагането 

му. 

        Броят на кръводарителите е прогнозен и посочените в документацията количества 

около 22 000 броя пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки са 

„количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди, но 

не повече от договореното. 

        На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде, където в документацията 

се посочват стандарти, спецификации, технически одобрения или оценки или 

конкретен модел, източник или търговска марка, патент или производство, които 

характеризират продуктите, същите следва да се четат и разбират „или еквивалентни”. 

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 52 от ЗОП. 

 
ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОФЕРИРАНИТЕ 

ПОДКРЕПИТЕЛНО – ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ 

НА РЦТХ 

Посочените в обявлението, спецификацията и документацията за участие специфични 

изисквания са задължителни и Възложителят ще отстранява оферти, които не отговарят 

на тези изисквания. Оферираните храни да отговарят на изискванията на Възложителя 

и на Закона за храните и нормативните актове по прилагането му 

        ► Задължителни специфични изисквания за всички предложени за изпълнение на 

поръчката хранителни продукти и напитки, които участниците са длъжни да спазват: 

        1. Продуктите да са в оригинална опаковка на производителя одобрена от органите 

за санитарен контрол - чиста, здрава и със запазена цялост. Предложените за 

изпълнение на поръчката продукти да са произведени при спазване изискванията на 

Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните (Обн. ДВ. бр.10 

от 5 Февруари 2016г.) и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните (обн. ДВ бр.102 /12.12.2014г.). 

        2. Продуктите да са с етикет на български език и да съдържат информация за вида 

на стоката, търговско наименование на продукта, име на производителя и адрес за 



контакт. Върху опаковката им /или етикета ясно и разбираемо на български език да е 

изписан хранителният състав, калорийно съдържание /енергийност, тегло / обем, срок 

на годност. 

        3. Да нямат специални температурни или други изисквания за съхранение. 

        4. Всички продукти да са с ясно маркиран срок на годност или на минимална 

трайност от дата на производство на продукта. 

        5.Срокът на годност на най-малотрайният продукт да не е по-малък от 60дни от 

датата на доставка до РЦТХ. 

        6. Теглото на всички пакетирани подкрепително-тонизиращи храни и напитки, 

формиращи „оклада” за кръводарителя да не надвишава 2 кг. 

        7. Всички оферирани за изпълнение на поръчката подкрепително тонизиращи 

храни и напитки да притежават сертификати за качество или еквивалентни документи 

издадени от производителя на предложените за изпълнение на поръчката храни, 

доказващи, че същите отговарят на действащото законодателство (на български език). 

          8. В техническото предложение участниците представят мостра на оферирания 

пакет с подкрепително-тонизираща храна и напитки и прилагат описание на храните, 

които ще се доставят с посочено наименование на продукта и пълната и точна 

информация от етикета: неговият производител, търговско наименование, хранителен 

състав, тегло, енергийност. 

         Целта на мострата и описанието на продуктите е да се докаже съответствието с 

техническите спецификации и автентичността на оферираните за изпълнение на 

поръчката продукти. Количеството, вида, хранителният състав, енергийност и 

съотношение на белтъчини : мазнини : въглехидрати на предложените за изпълнение на 

поръчката храни ще се използва за оценка на офертите по предварително обявените 

критерии за оценка. 

        Опаковката , в която се поставят Подкрепително-тонизиращите храни и напитки 

следва да е във формата на куб или паралелепипед от твърд картон или велпапе (или 

еквивалент) , непозволяващи нарушаване на формата на пакета при транспорт или 

съхранение. Върху опаковката да има изнесена информация със съдържание на пакета 

и срок на годност на продуктите, както и  информация за РЦТХ Варна и благодарност 

към кръводарителите. 

         В резултат на проверката на мострите на хранителните продукти и напитки няма 

да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. 

        ► Тонизиращо-подкрепителните храни и напитки за кръводарителя се 

комплектоват и доставят задължително в опаковка която следва да е във формата на 

куб или паралелепипед от твърд картон или велпапе (или еквивалент) , непозволяващи 

нарушаване на формата на пакета при транспорт или съхранение и да съдържа 

описание на включените продукти (брой, вид, търговско наименование, производител, 

срок на годност). На опаковката следва да има информация за РЦТХ Варна и послание / 

благодарност към кръводарителите, което е по предложение на участниците. 

       ► Стойността на един пакет/"оклад" с подкрепитално-тонизиращи храни и напитки 

задължително да е 08.00лв. с ДДС съгласно чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за 

възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на 

кръв и кръвни съставки, за стимулиране, организирането и провеждането на дейностите 

свързани с кръводаряването. Ще бъдат отстранени от процедурата участници 

представили оферти, в които предложената за изпълнение на поръчката цена на един 

пакет с подкрепитално-тонизиращи храни и напитки /"оклад"/ надвишава или е по-

ниска от 08.00лв. с ДДС съгласно чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за 

възмездяване и остойностяване на разходите по вземане,диагностика и преработка на 



кръв и кръвни съставки, за стимулиране, организирането и провеждането на дейностите 

свързани с кръводаряването. 

        Място за изпълнение на поръчката: РЦТХ - гр. Варна,п.к. 9000, бул. „Цар 

Освободител” № 100; 

        Начин на плащане: РЦТХ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към 

Министъра на здравеопазването и обществената поръчка се финансира с бюджетни 

средства от бюджета на Центъра. Разплащанията се извършват през СЕБРА. Плащането 

ще се извършва по банков път в български лева, по посочената банкова сметка на 

Изпълнителя и при условия на отложено плащане до 60 дни, след извършена доставка 

до РЦТХ и представяне на фактура-оригинал съставена съгласно изискванията на 

ЗДДС и ППЗДДС придружена с приемо-предавателни протоколи за извършената 

доставка. РЦТХ е лечебно заведение по чл.5,ал.1 от ЗЛЗ и посоченият срок за отложено 

плащане до 60 дни е на основание чл.3,ал.5 от Закона за лечебните заведения. 

Краен срок за изпълнение на поръчката: две календарни  години, считано от 

датата на сключване на договор за обществена поръчка или до изчерпване на финансовия 

ресурс от 146 667 лв. без ДДС / 176 000 лв. с ДДС и се прекратява при настъпване на всяко 

едно от посочените две основания.  

           Доставката до РЦТХ ще става периодично след получаване на писмена заявка от 

РЦТХ, в която e посочено необходимото количество пакетирана подкрепително-

тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ в срок, съгласно 

предложеният от определеният за изпълнител в техническата му оферта. 

          Доставката до РЦТХ ще се извършва със собствен транспорт на определеният за 

изпълнител. 

         Транспортните разходи са включени в крайната цена, която е посочена в офертата 

на участника. 

         Предложената цена трябва да е окончателна и не търпи промяна за целия срок на 

договора. 

         Доставките до РЦТХ Варна да се извършват при спазване на всички санитарни и 

хигиенни изисквания. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - УСЛОВИЯ, 

РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

          За настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника определен 

за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена 

гаранция за изпълнение на договора. 

         ► Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 

договора за обществена поръчка без включен ДДС и е със срок на валидност от 30 дни 

след изтичане на крайния срок на договора. Предоставя се към момента на сключване 

на договора за обществена поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от 

следните форми: 

- като парична сума; 

- като банкова гаранция; 

- като застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя; 

        Изпълнителят сам избира, в коя от формите да представи гаранцията. В случай, че 

определеният за изпълнител реши да избере гаранцията за изпълнение да бъде парична 

сума, същата се внася по следната банкова сметка на РЦТХ: 
Обслужваща банка – УниКредит Булбанк;   

IBAN: BG 82 UNCR 7000 3321 7658 25;  



BIC: UNCRBGSF  

       Представя се оригинал на платежно нареждане за бюджетен превод. В случай, че 

участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да 

завери съответния документ с подпис и печат. Гаранцията за изпълнение, преведена по 

банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-

късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. 

       Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение да 

бъде Банкова гаранция, се представя оригинал на безусловна и неотменима банкова 

гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на РЦТХ със срок на 

валидност 30 дни след изтичане на крайния срок на договора. Банковата гаранция за 

изпълнение следва да е изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 

обществената поръчка. 

        Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение 

да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя, се представя оригинал на безусловна и неотменима застраховка 

издадена в полза на РЦТХ със срок на валидност 30 дни след изтичане на крайния срок 

на договора. Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение 

на договора за обществена поръчка, съгласно условията на проекта на договор за 

обществена поръчка. 

        Гаранцията за изпълнение на договора, която е представена като парична сума или 

банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Банковите и други 

разходи по откриването и обслужването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. 

       Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

5.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или тяхно обединение, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги, 

съгласно законодателството на държавата в която е установено и което отговаря на 

условията посочени от Възложителя. 

        Участник в процедурата не може да бъде отстранен на основание на неговия статут 

или правно организационната му форма, когато той или участниците в обединението 

имат право да предоставят съответната услуга в държавата, в която са установени. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 

тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и 

професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът 

представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези 

ресурси. 



В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 

връзка с конкретната обществена поръчка: 

        1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

        2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

        3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

        Документа за създаване на обединението, следва да съдържа информация за: 

определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка и уговаряне на солидарна отговорност между участниците в 

обединението, когато такава не е предвидена, съгласно приложимото законодателство. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. 

В случай, че обединението не е регистрирано, при възлагане изпълнението на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши 

регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

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. 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

5.2. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

        Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 

подизпълнители, както и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 

използват такива. Участникът посочва в част ІІ, буква «В» на ЕЕДОП информация дали 

ще използва подизпълнители и представя подробна информация, в която посочва 

подизпълнителите. Информация за вида и делът от поръчката, който участниците 

възнамеряват да възложат на подизпълнители се посочва в част ІV, буква «В», т.10 от 

ЕЕДОП. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения, съобразно вида и дела на участието им – прилага се 

Декларация - съгласие от подизпълнителя, в която същият гарантира поетите 

задължения. 

        В случай, че ще използват подизпълнители, участниците следва да представят 

надлежно попълнен и подписан от всеки от подизпълнителите ЕЕДОП, в който се 

съдържа необходимата информация и доказателства, доказващи съответствието им с 



поставените критерии за подбор, изискванията за лично състояние и идентифицираща 

информация за тях (правна форма, ЕИК /Булстат, представляващи лица по чл.54,ал.2 от 

ЗОП, адрес за контакт ). 

        5.2.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

        5.2.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълнява, или за него са налице основания за отстраняване от процедурата. 

        5.2.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща директно за тази част на подизпълнителя. 

        5.2.4. Директните разплащания по т.5.2.3. се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 

предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

        5.2.5. Към искането по т. 5.2.4. изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията в целият им размер или част от тях като недължими. 

        5.2.6. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.2.4., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

        5.2.7. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане 

на поръчката. 

        5.2.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

        5.2.9. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката изпълнителят сключва договор за подизпълнение. След сключване на 

договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява 

възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя 

за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

поръчката. 

        5.2.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: за новия 

подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата и новият 

подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

        5.2.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи /доказателства, които доказват изпълнението на 

условията по т.5.2.10. (доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от 

ЗОП). 

       5.2.12. В тридневен срок от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща копие на договора за подизпълнение или на допълнителното 

споразумение на възложителя. 

       5.2.13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или по-вече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

5.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ: 



        5.3.1. Не се допуска до участие в процедурата и ще бъде отстранен участник, за 

когото е налице, някое от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от 

ЗОП: 

        5.3.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, 

чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

        5.3.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

        5.3.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл.162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

        5.3.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

        5.3.1.5. установено е, че: 

        а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

        б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

        5.3.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

         5.3.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

         Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

        А) лицата, които представляват участника; 

        Б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

        В) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи; 

        Лицата посочени по-горе в букви „А” и „Б”, за които се отнасят основанията по 

чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП са, както следва: 

        - при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

        - при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

        - при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон; 

        - при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

        - при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

        - при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

        - при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 



        - в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

        - в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България 

        Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата. 

        В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект – участник в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, ЕЕДОП се представя за всеки от 

участниците в обединението. Ако участникът е предвидил използване на 

подизпълнител или на трети лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при 

изпълнението на поръчката ЕЕДОП се представя и за тях. 

        Основанието за отстраняване по чл.54, ал.1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато: се 

налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 

сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
 

         ПРИЛАГАНЕ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:  

       Възложителят ще отстрани от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата обединението. 

       Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

        - пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по 

чл. 54, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

        - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

"а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен 

друг срок. 

         МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ ПО чл.56 от ЗОП:  

        Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да 

представи доказателства, че преди подаване на офертата е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване (чл.45 от ППЗОП). За тази цел участникът може да докаже,че: 

        ► е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

        ► е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди,настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

        ► е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 



организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения. 

        Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 

да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 

акта (т.е. няма право да представя доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност). 

         Мерките за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП се описват от участника в 

ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността се представят следните документи: 

        ► по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗОП - документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение; 

        ► по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

        Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи възложителят 

предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато 

документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на 

комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 

        Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.В случай, че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или 

отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в 

решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на 

който се намира процедурата. 

         5.3.2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото 

намира приложение хипотезата на 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 (обн. ДВ бр.1 / 

03.01.2014г.), освен ако не е приложима разпоредбата на чл.4 от същият закон. 

Съгласно чл.3, т.8 от същият закон не могат да участват пряко или косвено в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, дружества регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, както и граждански дружества 

(консорциуми), в които участва дружество регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

 5.3.2.1. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата или наличието на 

основания 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, а именно , че: 

1. Дружество е/ не е /изписва се относимото/ регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Дружество е/ не е /изписва се относимото/ свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 



3. Дружество попада/ не попада /изписва се относимото/  в изключението на чл. 4..... 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 

        5.3.3. Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица по смисъла на 

дефиницията посочена в § 2, т.45 от ДР на ЗОП, а именно: "Свързани лица" са тези по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа.  

 

       ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: 

       ► Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП посочени по-горе в раздел 5.3. 

възложителят на основание чл. 107 от ЗОП ще отстранява от процедурата: 

       ► Участници, които са свързани лица. Съгласно легалната дефиницията посочена в 

§ 2, т.45 от ДР на ЗОП свързани лица са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа: 

13 "Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

14. "Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 

или друго юридическо 

лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или  контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

► участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на 

интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

► участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

► участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

►-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

► Възложителят ще отстрани от процедурата участник, който е предложил цена за 

изпълнение на поръчката (за един „оклад” с подкрепително-тонизиращи храни и 

напитки за кръводарителите), по-висока или по-ниска от посочената от Възложителя в 

настоящата документация и нормативно определена цена от 08.00лв. с ДДС. 

 

5.4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 



      5.4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

      5.4.1.1. Участниците да разполагат с регистриран обект за търговия/производство с 

храни по чл.12,ал.9 от Закона за храните (ЗХ). За доказване на това обстоятелство 

участника следва да притежава издадено на негово име удостоверение за регистрация 

на обект за търговия /производство с храни издадено от компетентния орган по реда на 

чл.12 от Закона за храните. Обекта следва да е регистриран за търговия с всички групи 

храни, които участника ще доставя за изпълнение на поръчката- под "групи храни" се 

разбира по смисъла на § 1,т.12 от ДР на ЗХ.  

        В част ІV,буква А,т.1 на ЕЕДОП участникът следва да декларира дали може да 

представи изискваният от възложителя документ (удостоверение за регистрация на 

обкт по чл.12 от ЗХ) и ако съответното удостоверение е на разположение в електронен 

формат (или има информация за същото в електронен формат) посочва точен уеб адрес, 

орган или служба, издаващи съответният документ. При подаване на офертата 

участникът декларира съответствието с критериите за подбор чрез информация в 

ЕЕДОП. На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителя може да изиска от участниците 

по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва 

информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата, а именно да изиска копие от Удостоверението за 

регистрация на обект за търговия /производство с храни издадено от компетентния 

орган по реда на чл.12 от Закона за храните. 

        На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена 

поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да 

предостави удостоверение за регистрация на обект за търговия /производство с храни 

издадено от компетентния орган по реда на чл.12 от Закона за храните. 

        5.4.2. Икономически и финансови изисквания към участниците: възложителят 

няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 

        5.4.3. Технически и професионални възможности на участниците : 

възложителят няма изисквания за технически и професионални възможности  на 

участниците. 

         При подаване на офертата участникът декларира съответствието с 

критериите за подбор чрез информация в ЕЕДОП. 

         На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителя може да изиска от участниците 

по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се 

доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

          На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за 

обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за 

изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят приема и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато 

участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да 

ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи 

участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните от възложителя. 

 

        ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. 



        Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с 

професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се 

доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

       В случай на ползване на капацитета на трети лица, участникът следва да 

попълни част ІІ, буква «В» на ЕЕДОП и да представи за същите надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се съдържа необходимата 

информация и доказателства (документи), доказващи съответствието им с 

поставените критерии за подбор, изискванията за лично състояние и 

идентифицираща информация за тях (правна форма, ЕИК /Булстат, 

представляващи лица по чл.54,ал.2 от ЗОП, адрес за контакт ). 

       Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят ще изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по чл.65, ал. 4 от ЗОП. 

         Ако за изпълнението на поръчката участникът в процедурата ще използва 

ресурсите на трети лица /физически и/или юридически лица/, същият следва да 

представи доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите лица за срока и 

предмета на настоящата обществена поръчка, които по безспорен начин да 

доказват ангажираност на съответното трето лице и доказват поетите от тях 

задължения. Към офертата следва да се представят доказателства (граждански, 

трудови и др. договори), които по безспорен начин да доказват ангажираност на 

съответното трето лице (физическо и/или юридическо лице) за предоставяне на 

конкретните ресурси, за срока и предмета на настоящата обществена поръчка. 

Прилага се в оригинал декларация от всяко физическо и/или юридическо лице, 

посочено от участника като трето лице, чиито ресурси ще използва, 

потвърждаваща неговото съгласие и възможност да предостави конкретните 

ресурси на участника в настоящата поръчка за срока и изпълнението на предмета 

на настоящата обществена поръчка (свободен текст). 

        Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на 

трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

 

       VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

       6.1. Общи условия при подготовката и представяне на офертите: 

       6.1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

       6.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно 

оферта 

        6.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 



        6.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща процедура. 

         6.1.5. Не се допуска представянето на варианти в офертите. 

        6.1.6. Всички срокове, изисквания и условия на Възложителя посочени в 

обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация са 

задължителни за участниците. При подготовката на офертите всеки участник 

трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. До 

изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

        Офертата и всички приложени доказателствени документи представени или 

издадени от участника следва да бъдат на български език или придружени с 

превод на български. 

        Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани 

с настоящата процедура ще са в писмен вид. Решенията на възложителя за 

определяне на изпълнител и/или за прекратяване на процедурата се изпращат на 

участниците и се публикуват в Профила на купувача на РЦТХ . 

Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: на адрес, посочен от участника: на електронна поща, 

като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

по факс; чрез комбинация от тези средства. 

 
        6.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

       Офертата, включително всички придружаващи я документи и данни се 

подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му 

регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се 

представя пълномощно - оригинал или с нотариална заверка. Изискуемите 

документи, които обективират лично изявление на конкретното лице или лица, 

представляващи участника, не могат да се подпишат и представят от 

пълномощника. 

       Срокът на валидност на офертите е минимум 3 (три) месеца от датата, която е 

посочена за дата на получаване на офертата и представлява времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Оферта с 

по-малък срок на валидност от обявения в обявлението ще бъде отхвърлена, като 

несъответстваща на изискванията. 

       Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, в която са поставени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, опис на представените документи, и отделен запечатан, непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото 

предложение по чл.39,ал.3,т.2 от ППЗОП. 

       Всички документи се номерират на всяка страница и по този начин се описват 

в описа.  

       За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които 

прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и за 

съответствието си с критериите за подбор. 

        6.2. Предложението на всеки участник (заявление за участие и оферта) следва 

да съдържа следните документи: 

        6.2.1. Опис на представените документи (на съдържанието); 

        6.2.2. Заявление за участие, което включва: 



        ► Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) попълнен в 

съответствие с изизскванията на възложителя и на ЗОП и ППЗОП – стандартен 

образец № 1 в съответствие с публикуваният на сайта на АОП.Участниците нямат 

право да го променят. 

         - В Част ІІ, буква «А» на ЕЕДОП, участниците посочват ЕИК по чл.23 от 

Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или др. идентифицираща информация 

в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. 

          - В част ІІ, буква «Б» на ЕЕДОП, участниците посочват името или имената и 

адреса /адресите на лицето / лицата, упълномощени да представляват участника 

за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

         - Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

        Обстоятелствата относно личното състояние и липсата на основания за 

отстраняване се попълват в ЕЕДОП в Част ІІІ. «Основания за изключване», както 

следва: 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1 и т.2 от ЗОП (посочени по-горе в 

5.3.1.1.и 5.3.1.2.) се попълва част ІІІ, буква «А» от ЕЕДОП. 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.3 от ЗОП (посочени по-горе в 5.3.1.3.) се 

попълва част ІІІ, буква «Б» от ЕЕДОП. 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.4 от ЗОП (посочени по-горе в 5.3.1.4.) се 

попълва част ІІІ, буква «В» от ЕЕДОП. 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.5 от ЗОП (посочени по-горе в 5.3.1.5.) се 

попълва част ІІІ, буква «В» от ЕЕДОП. 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.6 от ЗОП (посочени по-горе в 5.3.1.6.) се 

попълва част ІІІ, буква «В» от ЕЕДОП. 

За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП (посочени по-горе в 5.3.1.7.) се 

попълва част ІІІ, буква «В» от ЕЕДОП. 

        -За обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (посочени по-горе 

в 5.3.2.1.) се попълва част ІІІ, раздел «Г» от ЕЕДОП; 

        -За обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП се попълва в част ІІІ, раздел «В» 

от ЕЕДОП 

        Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). 

        Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие 

в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за 

всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на 

повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се 

съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект – участник в процедурата за възлагане 

на обществената поръчка. 

        Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в част ІІ, буква 

„А” на ЕЕДОП се посочва правната форма на участника и в този случай ЕЕДОП 

се представя за всеки от участниците в обединението. 

        Ако участникът е предвидил използване на подизпълнител или е посочил, че 

ще използва капацитета на трети лица, за доказване на съответствието с 



критериите за подбор (чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на 

поръчката) ЕЕДОП се представя и за тях ( за всеки от подизпълнителите и/ или за 

всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката). 

В ЕЕДОП се посочва информация и доказателства   относно липсата на основания 

за отстраняване и съответствието на участника с поставените от възложителя 

критерии за подбор, съгласно посоченото по-горе в раздел  5.4. Критерии за 

подбор. 

        ► Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

        ► Копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). 

         6.2.3. Декларация от всяко физическо и/или юридическо лице посочено от 

участника като трето лице, чиито ресурси ще използва при изпълнение на 

поръчката, потвърждаваща неговото съгласие и възможност да предостави 

конкретните ресурси на участника в настоящата поръчка за срока и изпълнението 

на предмета на настоящата обществена поръчка (свободен текст). Представя се 

само, ако участникът е предвидил, че ще използва ресурсите на трети лица. 

Участникът представя доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите 

лица за срока и предмета на настоящата обществена поръчка, които по безспорен 

начин да доказват ангажираност на съответното трето лице и доказват поетите от 

тях задължения. 

         6.2.4. В случаите, в които участникът е посочил в ЕЕДОП, че ще използва 

подизпълнители, като доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, 

се прилага Декларация – съгласие от подизпълнителя, в която същият гарантира 

поетите задължения – по образец № 3/ако е приложимо. 

         6.2.5. Оферта, която трябва да съдържа: 

         6.2.5.1. Техническо предложение, съдържащо: 

         А) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

         Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по Образец № 4. В 

предложението за изпълнение на поръчката (образец № 4) се представя подробна 

информация (описание) на продуктите предлагани от участника за изпълнение на 

поръчката: търговско наименование, име на производител, произход на 

продуктите, срок на годност на продуктите, нето тегло / грамаж / обем; хранителен 

състав; калорийност / енергийност и предлагано количество от всеки продукт. 

Посочената в техническото предложение информация задължително следва да е 

съобразена с нетото тегло / грамаж / обем на предложеният продукт. Прилагат се 

издадени от производителя партидни сертификати за качество или еквивалентен 

документ, доказващ, че оферираните за изпълнение на поръчката храни отговарят 

на действащото законодателство – представят се за всеки от оферираните 

хранителни продукти и напитки (в превод на български език). 

         В) Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП– по образец № 5.          

         Съгласно чл.102, ал.1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си 

информация, която считат за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна. В тези случаи съответната информацията не се разкрива от 

възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 



          Г)Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 6 

         Д)Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по Образец 

№ 7;  

         Е) Мостра на оферирания пакет с подкрепително-тонизираща храна и 

напитки. 

        Целта на мострата и описанието на продуктите е да се докаже съответствието 

с техническите спецификации и автентичността на оферираните за изпълнение на 

поръчката продукти. Количеството, вида, хранителният състав, енергийност и 

съотношение на белтъчини : мазнини : въглехидрати на предложените за 

изпълнение на поръчката храни ще се използва за оценка на офертите по 

предварително обявените критерии за оценка. 

          В резултат на проверката на мострите на хранителните продукти и напитки 

няма да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. 

          В опаковката се представят поотделно комплектувани и подвързани в папка 

документите посочени в т.6.2.5.1. букви «А» до «Д» (документите по чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП). Мострата може да се представи в отеделна запечатана, непрозрачна и 

с ненарушена цялост опаковка с надпис «Мостра» и посочено името на участника. 

         6.2.5.2. Ценово предложение – по Образец № 8. Представя се в отделен 

запечатан плик с надпис „Ценови параметри”. Стойността на всички предложени 

за изпълнение на поръчката подкрепително-тонизиращи храни и напитки, 

формиращи „оклада” на кръводарителя трябва да е точно 08.00лв. с ДДС. 

Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника или от 

изрично упълномощено от него лице, за което има представено в офертата 

нотариално заверено пълномощно. Цената следва да включва всички разходи до 

краен получател: стойността на стоките, опаковка, транспорт до РЦТХ и 

разтоварване. Цената е в български лева и не подрежи на промяна за целият 

период на договора, освен при промяна на нормативно определената цена на 

подкрепително-тонизиращите храни за кръводарителите. 

          Номерира се всяка страница от приложените документи в Плик „Ценови 

параметри”. 

          Единствено участниците носят отговорност за допуснати от тях грешки или 

пропуски при изчислението на предлаганите от тях цени. Участникът, определен 

за изпълнител се задължава да поддържа същата цена за същите изделия, които е 

оферирал през целия период на изпълнение на договора за възлагане на 

обществена поръчка. 

          Извън плик с надпис „Ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. Участници, които са включили / посочили някъде в 

офертата си, извън плик „Ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата 

цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

         6.3. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 

         Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от 

участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 

гр.Варна п.к. 9000, бул. „Цар Освободител» № 100 - Районен център по 

трансфузионна хематология - деловодство на РЦТХ Варна , всеки работен ден от 

07:00 до 14:30ч.          

         Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочват: 



         1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

          2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес; 

         3. наименованието на поръчката и на обособените позиции, за които се 

подават документите /ако има такива/. 

       Опаковката включва: опис на представените документи (т.6.2.1.), всички 

документи посочени в т.6.2.2 (заявление за участие и приложените към него 

документи-ЕЕДОП и др.посочени по-горе), т.6.2.3, т.6.2.4 (ако е приложимо), и 

документите посочени в т.6.2.5.1, букви «А» до «Д», мострата на предложеният за 

изпълнение на поръчката „оклад”, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по 

т.6.2.5.2 от настоящата документация. 

       Опаковката се надписва: оферта за участие в Публично състезание  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на 

пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя 

кръводарители на РЦТХ Варна за период от две календарни  години, считано от 

датата на сключване на договор за обществена поръчка”. 

      При приемането на офертата в РЦТХ върху плика се отбелязва поредният 

входящ номер, датата и часът на получаване и наименование на поръчката, за 

която се участва. Посочените данни се отбелязват в регистъра, за което на 

приносителя на предложението се издава документ, удостоверяващ съответните 

действия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттегляне на офертата прекратява по 

нататъшно участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на 

офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на 

първоначалната оферта. 

        Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка, с изключение на следната 

хипотеза: когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на 

оферти пред мястото, определено за тяхното подаване (деловодството на РЦТХ на 

адрес: гр.Варна, бул. Цар Освободител № 100), все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, 

като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Всички посочени по-горе обстоятелства свързани с приемането на офертите се 

отбелязват в Регистъра на обществените поръчки воден в РЦТХ. 

          Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата 

е за участника. 

         Участник в процедурата може да бъде предложен за отстраняване от участие 

във всеки етап от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти, включително след отваряне на ценовите предложения, ако се 

установи несъответствие с предварително обявените условия и изисквания на 

Възложителя. Комисията има право по всяко време да проверява заявените от 

участника данни в представената оферта. До оценяване по предварително 

обявеният критерий за оценка и класиране ще бъдат допуснати само оферти, 

които отговарят на действащото законодателство и на всички предварително 

обявени условия и изисквания на Възложителя посочени в обявлението и 

документацията за участие. 



         Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. В случай на промяна на 

датата и часа на отваряне на офертите, всички заинтересовани лица ще бъдат 

уведомени чрез съобщение в Профила на купувача на официалният сайт на РЦТХ, 

по самостоятелно обособеният раздел на обществената поръчка, най-късно два 

работни дни преди първоначално обявената дата посочена в Обявлението за 

обществена поръчка. 

        Всяка друга информация свързана с обществената поръчка ще бъде 

обявявана от възложителя в Профила на купувача по преписката на 

обществената поръчка на следният електронен адрес: http://rcth-

varna.com/c9C6755.php 
         VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

         Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-

изгодната оферта. 

         Икономически най-изгодната оферта ще се определи, чрез критерий за 

възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл.70, 

ал.2, т.3 от ЗОП. 

         В настоящата обществена поръчка е невъзможно като критерий да се 

използва предлагана от участниците цена на пакетираната подкрепително-

тонизираща храна, защото стойността на същата е нормативно определена на 

08.00лв. с ДДС за всеки кръводарител. Възложителят строго е прецизирал 

показателите, които ще използва за оценка в съответствие с чл.70,ал.8 от ЗОП, 

съгласно който, в надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите 

могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на 

показателите, свързани с измерване на качеството. 

        Отделните показатели / критерии за оценка на офертите: Кк, Сдо ще се 

оценяват от комисията с бални оценки в точки, като минималната е 10т. и 

максимална 30 т. След поставяне на балните оценки, критериите се изчисляват по 

посочените по-долу формули, като се отчита и тежестта на всеки показател. 

        І. Първи критерий: „Кк” – Качество и количество на предложените в пакета 

продукти, по отношение на хранителен състав и енергийност, гарантиращи 

разнообразно и балансирано хранене и осигуряващи максимално тонизиращо 

действие и бърз приток на енергия с цел възстановяване на кръводарителите. 

Тежест на показателя в крайната оценка: 95 %. 

       Балната оценка се дава на база предложеното от всеки участник различно 

комбиниране на отделните продукти, което отговаря на теорията за балансирано и 

разнообразно хранене, при спазване специфичните изисквания на Възложителя.         

       При оценката ще се вземат предвид:       хранителният състав и съдържание, 

енергийност, тонизиращо въздействие, нето тегло или обем, и количеството и 

качеството на предложените хранителни продукти и напитки. Количеството на 

предлаганите продукти не трябва да е за сметка на хранителният състав и 

качество. Членовете на комисията оценяват всяко предложение с бална оценка 

„Бок”от 10т. (минимална оценка ) до „Бок” 30т. (максимална оценка) на всяко 

предложение. 

       1. Комисията дава бална оценка от 30 точки, когато: Комбинираните в пакета 

хранителни продукти и напитки са разнообразни по вид, нето тегло, енергийност, 

хранителен състав. Съдържащите се в тях основни хранителни вещества в най-висока 

степен се доближават до изискванията за балансирано хранене и гарантират бърз 

приток на енергия, незабавно и тонизиращо действие. Предложени са продукти, които 

http://rcth-varna.com/c9C6755.php
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се усвояват бързо от тялото и го зареждат с енергия, което гарантира бързо тонизиращо 

въздействие на организма. Освен съдържащите се в „оклада” основни хранителни 

продукти, които отговарят на изискванията на Възложителя за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА, участникът в процедурата е включил 

разнообразни подкрепителни хранителни продукти от всички други артикули, 

посочени в спецификацията. Предложени са разнообразни по вид напитки, които дават 

на консумиращия ги бърз приток на енергия имат общо тонизиращо действие и са с 

обем над 0.7 литра. Обема над 0,700л. е общо формиран от допълнително предложени 

тонизиращи напитки и минималната задължителна напитка,съдържаща кофеин и с 

обем от 0,500л. 

       2. Комисията дава бална оценка от 25 точки, когато: Комбинираните в пакета 

хранителни продукти и напитки са разнообразни по вид, нето тегло, енергийност, 

хранителен състав.Съдържащите се в тях основни хранителни вещества се доближават 

до изискванията за балансирано хранене и гарантират бърз приток на енергия, 

незабавно и тонизиращо действие. Предложени са продукти, които се усвояват бързо от 

тялото и го зареждат с енергия, което гарантира бързо тонизиращо въздействие на 

организма. Освен съдържащите се в „оклада” основни хранителни продукти, които 

отговарят на изискванията на Възложителя за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА, участникът в процедурата е включил разнообразни 

подкрепителни хранителни продукти от всички други артикули, посочени в 

спецификацията. Обема над 0,700л. е общо формиран от допълнително предложени 

тонизиращи напитки и минималната задължителна напитка,съдържаща кофеин и с 

обем от 0,500л. 

        3. Комисията дава бална оценка от 20 точки, когато: Комбинираните в пакета 

хранителни продукти и напитки са разнообразни по вид, нето тегло, енергийност, 

хранителен състав и осигуряват добро за човешкия организъм съотношение между 

основните хранителни вещества и гарантират снабдяване на организма с енергия и с 

незабавно и тонизиращо действие. Освен съдържащите се в „оклада” основни 

хранителни продукти, които отговарят на изискванията на Възложителя за 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА, участникът в 

процедурата е включил допълнителни подкрепителни хранителни продукти само от 2 

от 

посочените допълнителни артикули в спецификацията. Предложени са напитки, които 

дават на консумиращия ги бърз приток на енергия, имат общо тонизиращо действие и 

са с обем до 0.7 литра. Обема до 0,700л. е общо формиран от допълнително 

предложени тонизиращи напитки и минималната задължителна напитка,съдържаща 

кофеин и с обем от 0,500л.  

        4. Комисията дава бална оценка от 15 точки, когато: Комбинираните в пакета 

хранителни продукти и напитки са еднообразни по вид и хранителен състав. 

Съдържащите се в „оклада” основни хранителни продукти, отговарят на изискванията 

на Възложителя за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПАКЕТА. Участникът в процедурата е включил допълнителни подкрепителни 

хранителни продукти само от 1 от посочените артикули в спецификацията. Предложени 

са еднообразни тонизиращи напитки, които не дават на консумиращия ги бърз приток 

на енергия, имат по-слабо тонизиращо действие и са с обем до 0.6 литра. Обема до 

0,600л. е общо формиран от допълнително предложени тонизиращи напитки и 

минималната задължителна напитка,съдържаща кофеин и с обем от 0,500л.  

        5. Комисията дава бална оценка от 10 точки, когато: комбинираните в пакета 

хранителни продукти и напитки са съобразени с изискванията на Възложителя, но в 

„оклада” са предложени само посочените от Възложителя основни хранителни 



продукти изискани за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПАКЕТА. 

След поставянето на балните оценки, показателят се изчислява по следната 

формула : 

„Кк” = „Бок „ х 95  

           Бок max 

         Където: Крайният критерий „Кк” е получената оценка в точки за качество и 

количество на пакета с подкрепително-тонизираща храна и напитки. 

        „Бок” е балната оценка за качество – хранителен състав,енергийност и 

тонизиращо въздействие и количество, която комисията е дала на оценяваната оферта 

на всеки един участник; Цифровото изражение на величината „Бок” се формира от 

дадената от членовете на комисията бална оценка в точки, която може да варира от 10т. 

до 30т. за всяко оценявано предложение. 

        „Бок max” е постоянна величина и представлява максимално възможните точки 

определени от Възложителя за критерия – т.е 30т. Критерият „Кк” се изчислява по 

формулата за всяка допусната до оценка оферта. 

Максималният брой точки, които могат да се получат за този критерий са 95т. 

        ІІ. Втори критерий: „Сдо” – срок на доставка. Комисията дава бална оценка по 

този критерий от 10 до 30 точки. Тежест на критерият в крайната оценка: 5 %. 

Участниците не могат да предлагат друг срок за изпълнение различен от 

посоченият по-долу. 

Снабдяването с подкрепително-тонизиращата храна да се извършва в срок от 5 

работни дни от получаване на заявката, а при спешна необходимост и при 24 часа 

от получаване на заявката - 30 т. 

Снабдяването с подкрепително-тонизиращата храна да се извършва в срок от 5 

работни дни от получаване на заявката, а при спешна необходимост и при 48 часа 

от получаване на заявката - 20 т. 

Снабдяването с подкрепително-тонизиращата храна да се извършва в срок от 7 

работни дни от получаване на заявката, а при спешна необходимост и при 48 часова 

от получаване на заявката -10 т. 

Показателят се изчислява по следната формула : Сдо = Со х 5 

                                                                                                 Сдо max 

Където: Крайният коефициент „Сдо” е получената оценка в точки за критерият. 

„Со” е балната оценка в точки, дадена от комисията в зависимост от предложения срок 

на доставка. Цифровото изражение на величината „Со” се формира от дадената бална 

оценка в точки, която варира от 10т. (минимален брой точки) до 30т. (максимален брой 

точки). 

„Сдо max” е постоянна величина и представлява максимално възможните точки 

определени от Възложителя за оценка на критерия – т.е. 30т. 

Критерият „Сдо” се изчислява по формулата за всяка допусната до оценка оферта. 

След пресмятане на всеки един от двата показателя: „Кк”, „Сдо” се изчислява крайната 

комплексна оценка „Тк”. Крайната комплексна оценка „Тк” представлява сбор от 

получените по формулата крайни оценки/ коефициенти за всеки от горепосочените 

критерии за оценяване на съответната оферта. Максималният брой точки, който може 

да получи оценяваната оферта е 100т. 

Комплексната оценка „Тк” се формира като сума от оценките по отделните критерии: 

Тк = Кк + Сдо 

Икономически най-изгодното предложение е това, което е получило най-висока 

комплексна оценка „Тк”. Комисията класира офертите според получената крайна 

комплексна оценка. 



На първо място се класира офертата получила комплексна оценка с максимален 

брой точки – 100 или най-близък до максималният брой точки. На второ място се 

класира офертата получила комплексна оценка със следващият по брой точки и 

т.н. 

След приключване на работата си комисията съставя протокол за разглеждането, 

оценяването на допуснатите оферти и класирането на участниците и го предава на 

Възложителя, подписан от всички членове (ако има особени мнения, се предават заедно 

с протокола). С предаването на Възложителя на протокола и цялата документация, 

работата на комисията приключва. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се 

сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по- благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако и оценките по показателя с най-висока относителна тежест са 

равни (съгл. чл. 58,ал.3 от ППЗОП)  
Тегленето на жребий се извършва при следният ред: комисията назначена за 

провеждане на процедурата, съобщава писмено на всички участници, че е налице 

основание по чл.58,ал.3 от ППЗОП и определя дата, място и час на теглене на 

публичния жребий. Право да присъстват при тегленето на жребия имат всички лица по 

чл.54, ал. 2 от ППЗОП участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Съобщението се публикува на Профила на купувача. 

Участниците с еднакви комплексни оценки на офертите имат право да участват при 

тегленето на жребия, чрез своите законни представители или чрез изрично 

упълномощено лице (в пълномощното изрично да е указано, че пълномощника има 

право да присъства на публично провежданият жребий и да тегли жребий за 

определяне на изпълнител от името и за сметка на съответния участник). Комисията 

подготвя два еднакви листа с текст „Печели жребия за определяне на изпълнител” и 

съответно „Не печели жребия за определяне на изпълнител” и ги поставя в два еднакви 

плътни, непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в 

определения час. Всеки от представителите на участниците изтегля по един от двата 

еднакви плика, отваря пред присъстващите и прочита съдържанието на листа, намиращ 

се в плика, който е изтеглил. За изпълнител е определен участникът, изтеглил плика, 

съдържащ лист с надпис „Печели жребия за определяне на изпълнител”. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. След приключване на 

работата си комисията съставя протокол, който се подписва от всички нейни членове и 

се представя на Възложителя, заедно с цялата документация. В срок от 10 дни от 

утвърждаване на доклада на комисията на Възложителя (приемане на работата на 

комисията), Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането 

на участниците и участникът определен за изпълнител или решение за 

прекратяване на процедурата. В решението си Възложителят посочва и отстранените 

от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен 

за изпълнител в резултат на проведената процедура. Възложителят сключва писмен 

договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от 

Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за 

изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. 



На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена 

поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да 

предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. За настоящата 

обществена поръчка възложителят изисква от участника определен за изпълнител, 

преди сключване на договор да бъде представена гаранция за изпълнение на договора. 

► Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора за 

обществена поръчка без включен ДДС и е със срок на валидност от 30 дни след 

изтичане на крайния срок на договора. Определеният за изпълнител сам избира 

формата, в която да представи гаранцията. 

► В случай, че определеният за изпълнител реши да избере гаранцията да бъде 

парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на РЦТХ: 
Обслужваща банка – УниКредит Булбанк;   

IBAN: BG 82 UNCR 7000 3321 7658 25;  

BIC: UNCRBGSF  

Представя се оригинал на платежно нареждане за бюджетен превод. В случай че 

участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да 

завери съответния документ с подпис и печат. 

► Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията да бъде Банкова 

гаранция се представя оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, 

издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на РЦТХ със срок на валидност 

30 дни след изтичане на крайния срок на договора. Банковата гаранция за изпълнение 

на договора следва да е изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 

обществената поръчка. 

► Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение да 

бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, се представя оригинал на безусловна и неотменима застраховка издадена 

в полза на РЦТХ със срок на валидност 30 дни след изтичане на крайния срок на 

договора. Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на 

договора за обществена поръчка, съгласно условията на проекта на договор за 

обществена поръчка. 

Гаранцията, която е представена като парична сума или банкова гаранция, може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Когато избраният 

изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 

гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

За всички неразгледани и не посочени изрично в настоящата документация въпроси 

свързани с провеждането на процедурата, отварянето, разглеждането на офертите и 

класирането на участниците се прилага действащото в областта на обществените 



поръчки законодателство – Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане 

на Закона за обществените поръчки. 


