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Изисквания и указания към участниците
I. Мотиви за откриване на процедурата.
Обект на поръчката е „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”, по обособени
позиции 3, 4 и 5, по които позиции, Възложителят е прекратил процедура за възлагане на
обществена поръчка, публично състезание, по реда на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, с предмет
„Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско
животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, а
именно за тези позиции не е подадена нито една оферта. В този случай чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП
дава право на Възложителя да възлага обществена поръчка, чрез процедура на пряко
договаряне и да сключи договор, с участник/ци, до който/които е изпратена покана за
участие.
II. Обект на поръчката.
Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни
писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания
на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят
като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или
еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за
съответствие) и декларация за произход. Всяка доставка на различните видове фуражи следва
да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ,
удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни.
Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между
Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките.
Всички несъответствия в качествено и количествено отношение се отразяват в
приемно-предавателен протокол. При наличието на явни недостатъци на стоката, изразяващи
се в нарушена цялост или видими промени във външни белези, или други отклонения,
свързани с качеството и годността й за използване по предназначение, рекламации се правят в
срок до 3 (три) работни дни, като наличието на тези обстоятелства се отразява в приемнопредавателен протокол. Всяка от страните запазва контролно арбитражна проба от доставената
стока, която служи за доказване на качеството й при възникнали спорове между страните по
договора, които се доказват чрез сертифицирана лаборатория.
Цената се посочва в ценовата оферта, в лева с/без ДДС, до втория знак след десетичната
запетая, за килограм, за съответния фураж от обособената позиция.
Обектът на тази обществената поръчка, включва общо 3 (три) обособени позиции.
Техническата спецификация е съставена от необходимите фуражи за хранителния
процес на животните в ИПЖЗ-Троян за период от 12 (дванадесет) месеца.
Оферираните фуражи по съответните обособени позиции, трябва да отговарят на
данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие.
Срок на доставка – Доставките се извършват след получаване на заявка – писмена или
по факс или по електронна поща– в срока офериран от участника, но не по–късно от 7 (седем)
дни, считано от получаване на заявката на Възложителя.
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Доставките следва да се извършват само след заявка (писмена или по факс или по
електронна поща) на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка, като
транспортните разходи за доставката им са за сметка на Изпълнителя.
Място за изпълнение на поръчката – базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил
Левски” № 281.
Обща прогнозна стойност на поръчката: 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лв. без
ДДС.
Обществената поръчка за доставка на фуражи е разделена по Обособени позиции:
III-та обособена позиция: Сено - прогнозно количество 70 (седемдесет) тона и
прогнозна стойност 11 900,00 (единадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС;
IV-та обособена позиция: Сол (каменна) - прогнозно количество 7 (седем) тона и
прогнозна стойност 1 400,00 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС;
V-та обособена позиция: Силаж - прогнозно количество 80 (осемдесет) тона и
прогнозна стойност 9 600,00 (девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС;
Технически изисквания за Силаж:
- Силаж – царевичен.
** Заявените количества фуражи зависят от броя на животните, пазарните условия,
свързани са с продажбата им за разплод и угояване, развитието на масови заболявания по
стадата, налагане на карантина и други фактори, които не могат да се предвидят към
настоящия момент.
** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че посочените количества от всяка една обособена
позиция са прогнозни и не се задължава да закупи цялото количество през време на действие
на договора.

III. Указания за участие в процедурата и изискуеми документи.
Поканените за участие в процедурата лица, подават до 16:00 часа на 20.12.2018 г. в
отдел „Деловодство“ на „ИПЖЗ-Троян“ град Троян, с адрес гр. Троян, ул. „Васил Левски”
№281, следните документи:
1. Опис на представените документи (чл. 47, ал. 3 от ППЗОП) - Приложение №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника Приложение №2;

*Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ 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, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се подава 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.
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата.
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Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа) и да
представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от
пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави
упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.
3. Техническо предложение, съдържащо:
3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП).

*Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника в процедурата;
3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) Приложение № 3;
4. Ценово предложение - Приложение №4;
5. Други документи (по преценка на участника).
Всички документи, които представя участникът трябва да са изготвени и ще бъдат
оценявани в съответствие с изискванията на ЗОП и останалите приложими актове.
Назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата ще предложи за
отстраняване и няма да провежда преговори с участника, който не е представил посочените
документи в съответствие с изискванията съгласно настоящата документация, ЗОП и
останалите приложими актове.
Документите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от
надлежно упълномощен от него представител. Упълномощаването за представяне на
документите трябва да бъде с писмено нотариално заверено пълномощно. Върху плика
участникът отбелязва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес, както и предмета на обществената поръчка.
При приемане на документите върху плика се отбелязват пореден номер, датата и час
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Договарянето между назначената от възложителя комисия и участника или
упълномощен негов представител ще се проведе на 21.12.2018г. от 10:00 часа в Зала №2 в
сградата на „ИПЖЗ – Троян“, град Троян. Договарянето ще цели постигането на най-ниска
цена за доставка на единица бройка от дадена артикул.
Ако участникът се представлява от лице, което не е негов законен представител,
упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено пълномощно изрично за нуждите на
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провежданата процедура, в което е посочено, че представляващият има право да договаря по
всички параметри на сключвания договор.
IV. Изисквания към участниците и основания за отстраняване.
За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП
по отношение на настоящата обществена поръчка.
Основания за отстраняване на участниците.
На основание чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП
възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка
участник, когато:
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 (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП);
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2
ЗОП);
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 участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54,
ал. 1, т. 3 ЗОП).
Възложителят няма да отстрани участник в случай че докаже, че 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 и/или се налага
да се защитят особено важни държавни или обществени интереси (чл. 54, ал. 3 от ЗОП).
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4
ЗОП);
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква
„а“ ЗОП);
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква
„б“ ЗОП);
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 участникът е установен (чл. 54, ал. 1,
т. 6 ЗОП);
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7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7
ЗОП);
8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, че
същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в
която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП);
9. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията (чл. 107, т. 1 ЗОП);
10. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП);
11. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП (чл. 107, т. 3 ЗОП);
12. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 ЗОП).
Основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
13. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). За удостоверяване на това
обстоятелство участникът попълва в ЕЕДОП в Част III, буква „Г“.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ 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, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се подава 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..
Мерки за доказване на надеждност:
1. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за
доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
2. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на
офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).
3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.
45, ал. 2 от ППЗОП.
Прилагане на основанията за отстраняване
Процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по
планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по
чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП, както и чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРС, възникнали преди или по време на процедурата.
Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57,
ал. 3 от ЗОП.
Доказване на липсата на основания за отстраняване
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл.5 4, ал. 1, т.3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за
влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1,
т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на
договор за обществена поръчка.
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната
държава.
Възложителят не изисква представянето на документите по т.-т. 1-4, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
V. Критерий за възлагане на поръчката
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и
поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий „Най-ниска цена“
за килограм, за съответната обособена позиция.
Цената в ценовото предложение следва да се представи като крайна единична цена за
килограм, в лева с включени всички дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС и др.,
както и доставка до крайния получател – „ИПЖЗ-Троян“, град Троян.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цената, е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за начина на
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неговото образуване, която следва да се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата,
когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги
или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на
строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата посочени по-горе, на които се позовава участникът. При
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката
може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 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.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от
ДФЕС.
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