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Изх. №  1018 /13.04.2018г.                               До „АННА - МАРКЕТ“ ЕООД 

гр. Смядово                 адрес: ПК 9820, гр. Смядово, обл. Шумен 

             ул. „Беласица” № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 37; 

 

        П О К А Н А 
        от Директора 

        на ДГС Смядово – ТП на СИДП ДП  Шумен 

        9820, гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2  

        област Шумен 

 

  

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  УПРАВИТЕЛ,  

 

На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП, в ъв връзка с разпоредбите на  чл. 182 ,  

от Закона за обществените поръчки ,  Решение № 122/13.04.2018г. ,  на Директора 

на  ТП „Държавно горско стопанство  Смядово“, Ви отправяме настоящата 

покана, при наличие на интерес от Ваша страна, да представите оферта за 

участие в обществена поръчка с обект –  доставка с  предмет:  „Доставка, чрез 

покупка  на храни и напитки за осъществяване на дейности при провеждане на 

организиран ловен туризъм от ТП „ДГС Смядово за срок от една година, считано 

от датата на сключване на договора  по следните обособени позиции:  

Позиция № 1 „Доставка на месо и месни продукти “  

Позиция № 2 „Доставка на мляко и млечни продукти“  

Позиция № 3 „Доставка на кафе,  чай и какао“  

Позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода““  

1.Оферта  може да бъде подавана, съобразно образеца на ценовото 

предложение към настоящата покан а, като предложените от Вас крайни цени 

следва да са без включен ДДС  за всяка обособена позиция .  

Предлаганите  общи  крайни  цени  за изпълнение на поръчката  от участника, 

не следва да надвишават посочените  от Възложителя максимални  финансови  

ресурси .  Участник  в процедурата, които представи  по-висока общи  крайни  цени  

от посочените  максимални  финансови  ресурси  на Възложителя се отстраняват от 

последващо участие в настоящата процедура.  Участникът трябва да представи 

оферта отговаряща на изискванията на Възложителя .  Срок за доставка: 1 (един) 

календарен ден ,  считано от деня,  в който е направена заявката. Разходите за 

доставките са за сметка на Изпълнителя на съответната позиция.  

2.Изисквания при изпълнение на поръчката  

Възложителят ще заявява периодично, по подходя щ начин и според 

възникналите потребности и необходимост - артикули, като не може да 

надвишава договорената стойност по договора  за всяка позиция поотделно .  

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на по сочените 

прогнозни количества семена за посев, а именно:  
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  ПОЗИЦИЯ 1 -  МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ      

№  Наименование  Разфасовка  

Мерна 

единица  

1 Свинска плешка без кост - охладена, натурална  х  1 килограм  

2 Свински бут без кост - охладена,  натурална  х  1 килограм  

3 

Кайма смес (60/40 - свинска/телешка) - охладена,  

натурална  х  1 килограм  

4 

Сурова наденица -  (от свинско и телешко месо)  

охладена, натурална  х  1 килограм  

5 

Вакумирана сушеница (говежда), в оригинална 

опаковка на производителя  х  1 килограм  

6 

Луканка - вакумирана, тип "Смядовска" или 

еквивалентна  х  1 килограм  

7 Телешки суджук - вакумиран  х  1 килограм  

  ПОЗИЦИЯ 2 -  МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ      

№  Наименование  Разфасовка  

Мерна 

единица  

1 Краве сирене - в ПВЦ кутия със саламура  400 гр.  
 1 брой 

разфасовка  

2 Краве кашкавал - във вакумна опаковка  400 гр.  

1 брой 

разфасовка  

3 

Прясно краве мляко - масленост най -малко 3%, 

пастьоризирано  1 литър  

1 брой 

разфасовка  

4 Краве кисело мляко - масленост най - малко 3,6%  400 гр.  

1 брой 

разфасовка  

5 Краве масло - най-малко 82%  масленост  250 гр.  

1 брой 

разфасовка  

  ПОЗИЦИЯ 3 -  КАФЕ, ЧАЙ И КАКАО      

№  Наименование  Разфасовка  

Мерна 

единица  

1 Кафе - мляно,  100% Арабика,  еспресо  250 гр.  

1 брой 

разфасовка  

2 Кафе - на зърна,  100% Арабика, еспресо  250 гр.  

1 брой 

разфасовка  

3 Кафе - мляно,  без кофеин  100 гр.  

1 брой 

разфасовка  

4 Кафе - инстантно,  без кофеин  100 гр.  1 брой 
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разфасовка  

5 Кафе - инстантно  200 гр.  

1 брой 

разфасовка  

6 Кафе 3 в 1, пакетче  17,5 гр.  

1 брой 

разфасовка  

7 Капучино - различни видове  12,5 гр.  

1 брой 

разфасовка  

8 Билков чай - различни видове с филтър  20 гр.  

1 брой 

разфасовка  

  

ПОЗИЦИЯ 4 -  БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И 

МИНЕРАЛНИ ВОДИ   
 

№  Наименование  Разфасовка  

Мерна 

единица  

1 Минерална вода  500 мл.  

1 брой 

разфасовка  

2 Минерална газирана вода  500 мл.  

1 брой 

разфасовка  

3 Минерална вода  1,5 литра  

1 брой 

разфасовка  

4 Минерална вода  5 литра  

1 брой 

разфасовка  

5 

Газирана безалкохолна напитка,  тип "Кола, Фанта, 

Спрайт" или еквивалентни  в метална опаковка тип 

"кен"  330 мл.  

1 брой 

разфасовка  

6 Натурален доматен сок - 100 %,  1 литър  

1 брой 

разфасовка  

7 Натурален портокалов сок - 100 % 1 литър  

1 брой 

разфасовка  

8 Натурален сок - ананас - 100 %,  1 литър  

1 брой 

разфасовка  

9 Натурален сок - мулти - 100 %,  1 литър  

1 брой 

разфасовка  

10 Натурален сок - ябълка - 100%,  1 литър  1 брой 
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разфасовка  

11 

Газирана безалкохолна напитка,  тип "Кола, Фанта, 

Спрайт" или еквивалентни  2 литра  

1 брой 

разфасовка  

 

Указание: При попълване на ценовите предложение на някое/някои от 

гореописаната/гореописаните позиция/ -и за която/ -ито даден участник е заявил 

желание да участва, непопълването на единична цена на някои от изброените в 

спецификацията артикули е основание за отстраняване от участие. 

Предложените, от участниците, единични цени на продуктите НЕ следва да 

бъдат по –  високи от обявените в търговската мрежа.  Забележка*: В 

случаите, в които за описаните артикули е посочен конкретен модел, търговска 

марка, източник, процес, патент, тип, произход или производство, следва да се 

има в предвид, че са описани единствено с цел Възложителят да опише 

максимално  обстойно необходимите му стоки. Възложителят по никакъв н ачин 

не ограничва участниците да предлагат еквивалентни на посочените храни и 

напитки със същите или по -добри характеристики и качество. Има 

възможност, предложените стоки да бъдат и идентични с описаните в 

спецификацията.  

В случай, че участника реши да предложи еквивалентни продукти на 

описаните от Възложителя, той следва да приложи сравнителна таблица за 

съществените характеристики и качество на предлаганите от него стоки, и 

тези посочени от Възложителя, от която таблица да е видна тяхната 

еквивалентност,  или превъзходство на предлаганите от участника стоки.  

Забележка**: Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не 

обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на 

договора с определения Изпълнител за съответната позиция. З аявки ще бъдат 

депозирани от страна на Възложителя САМО при настъпила необходимост от 

доставка на храни и напитки по обособеите позиции.  

Извършените доставки, предмет на обществената поръчка, ще се приемат 

периодично от упълномощено лице на Възложителя с участието на Изпълнителя, 

в резултат на което ще се съставя и подписва приемателно -предавателен 

протокол за приемане извършените доставки.  
Изисквания към предлаганите хранителни продукти - трябва да са:   

- За Позиция №1 - месо и месни продукти,  Позиция № 2 - мляко и млечни 

продукти, Позиция № 3 - кафе и др.:  

❖  с не по -малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от датата на 

доставка;  

❖  да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората;  

❖ да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните), да бъдат 

опаковани в съответствие с изискванията към опаковките, 

регламентирани от Регламент (EO) № 1935/2004, относно материалите 

и предметите, предназначени за контакт с храни;  
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-   За Позиция № 4 - безалкохолните напитки:  

❖ Всички предлагани артикули следва да са фабрично нови, в 

запечатани опаковки,  без скрити и/или явни дефекти, с етикети,  съдържащи 

информация за съдържание, производител, дата на производство и срок на 

годност;  

Задължително условие: Всички хранителни продукти и напитки следва да 

отговарят на  нормативните изисквания, разписани в:  

➢  Закон за ветиринарно -медицинска дейност;  

➢  Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.  

➢  Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 

5.02.2016 г;  

➢  Наредба за изискванията към соковете от плодов е и някои сходни 

продукти, предназначени за консумация от човека;  

➢  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, 

бр. 102 12.12.2014  г.;  

Доставката се извършва както следва: обл. Шумен, общ. Смядово, гр. 

Смядово, ул. „Ришки проход“  2;  

3.Пределна стойност  - прогнозна стойност на съответната позиция, както 

следва:  

* Позиция № 1  „Доставка на месо и месни продукти“ с максимална прогнозна 

стойност –  400,00 лева (четиристотин лева) без вкл. ДДС;  

* Позиция № 2  „Доставка на мляко и млечни продукти“с максимална прогнозна 

стойност –  100,00 лева (сто лева) без вкл. ДДС;  

*  Позиция № 3 „Доставка на кафе, чай и какао“  с максимална прогнозна 

стойност –  250,00 лева (двеста и петдесет лева) без вкл. ДДС;  

*  Позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напи тки и минерална вода“  с 

максимална прогнозна стойност –  250,00 лева (двеста и петдесет лева) без вкл. 

ДДС;  

Забележка: Участник в процедурата, представил ценова оферта на 

стойност по –висока от прогнозната за съответната позиция без вкл.  ДДС се 

отстранява от последващо участие.  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най –  

изгодна оферта чрез критерий за възлагане „най -ниска цена“, съобразно 

разпоредбите на чл. 70 ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки.  
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 Стойността на заявените доставки от Възложителя се заплащат в 30 /тридесет/ 

дневен срок,  след представяне на фактура, съдържаща описание на извършените 

доставки.  

4.Офертата, следва да бъде представена за разглеждане в деловодството  на 

Държавно горско стопанство Смядово  –  Териториално поделение на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП –  гр. Шумен ,  с адрес:  гр. Смядово, 

ПК 9820,  ул. „Ришки проход“ № 2  всеки работен ден до 16,30 часа, с краен 

срок  –  23.04.2018г. ,  включително.  

5 .Разглеждне  на постъпилите оферти и преговори с кандидати те  ще се 

извършат на 24.04.2018г от 11,00 часа  в заседателната зала на адмнистративната 

сграда на ТП „ДГС Смядово“  –  гр. Смядово, ул. Ришки проход №2 ;   

Разглеждане на всички постъпили оферти и тяхната клас ация ще се извърши 

от комисия, като Критерия за оценка на ценовите оферти е   Предложена обща 

цена за доставките : 

Методиката  за оценка на офертите с показатели и относителна тежест 

на същите, е както следва:  

Най-ниската  предложена крайна обща цена без вкл. ДДС  за изпълнена на 

доставките.  

В случай, че бъдете определен за изпълнител на доставката  ще бъдете 

поканени писмено за договаряне на параметрите и сключване на договор  при 

условията на чл.112 от ЗОП .  

Пълен, безплатен и неограничен достъп до документацията за участие е 

предоставен на сайта на Възложителя  в Раздел „Профил на купувача“ с адрес:  

http://dgssmiadovo.sidp.bg/op-242018-hrani-napitki-olt/  

 

Дата на изпращане на настоящата покана: 13.04.2018г.  

гр. Смядово 
 

Директор на ТП ДГС Смядово ……..подписана и подпечатана……… 

инж. /заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 
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