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Препис!
ОБЯВЛЕНИЕ ОБ-Т-136/20.09.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално
подпомагане, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Кметът на Община Търговище, със Заповед № З-01-719/19.09.2017 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „Обществени
трапезарии", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019", в съответствие с
ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната
програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и
последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни
и/или материално подпомагане, както следва:
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра
на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за
социално подпомагане
1.2. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по
Търговския закон, юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност,
и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо
пространство.
1.3. Кандидатите по т. 1.1 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално
подпомагане.
1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
- се намира в ликвидация;
- е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2
от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към
осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задълженията;
- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против
стопанството, освен ако не е реабилитиран;
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
2.1. Кандидатите в процедурата следва да притежават собствена или да ползват на
съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на
храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
2.2. Да разполагат с подходящ капацитет - технически, финансов, административен и
организационни работни процеси;

2.3. Да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос
към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за
безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене;
2.4. Закупуването на хранителни продукти следва да се извършва в съответствие с
изискванията на националното законодателство, по прозрачен начин, и при гарантиране
спазването на принципите на чл. 30 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета за икономичност, ефикасност и ефективност на
разходването на средствата;
2.5. Да притежават минимум две собствени или наети превозни средства, които да
бъдат поддържани чисти, в добро състояние и да предоставят условия, които не
позволяват замърсяване на храните, и при необходимост да се конструират по начин,
който да позволява почистването и/или дезинфекцията им. Специализираните
транспортни средства следва да притежават задължително удостоверение за регистрация
от ОДБХ.
2.6. Да спазват и прилагат по целесъобразност принципите, посочени в чл. 5 от
Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на
дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
Услугата „Обществени трапезарии" на територията на община Търговище се реализира
чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“, в съответствие с ПМС №
37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната
програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и
последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни
и/или материално подпомагане.
Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на
оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
В рамките на настоящата услуга се предвижда осигуряването на топъл обяд
(супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на националното
законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури
балансирано хранене на целевата група от 1000 до 2000 човека, живеещи на
територията на община Търговище, при спазване на изискванията за безопасност на
храните и националните стандарти и норми за хранене. Възложителят е отговорен за
подбора на конкретните ползватели на услугата.
Пунктовете за доставка на топъл обяд ще бъдат допълнително уточнени след
определяне на конкретните потребители от целевите групи.
Срок на предоставяне на услугата - от датата на влизане в сила на договора до
31.12.2019 год. в работните дни за посочения в договора период.
4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:
4.1. Финансирането на социалната услуга се осъществява по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001- 3.002
„Осигуряване на топъл обяд-2016-2019".
4.2. За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата
група се определя в размер на 2,50 лв. Определената стойност на един храноден за едно
лице е с включен ДДС и включва закупуването на хранителни продукти и приготвянето
на топъл обяд - супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии, Доставчикът може
да предостави и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата
група, ползващи услугата.

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Заявление за участие - /Приложение 1/.
5.2. Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата,
последното издадено след датата на обявяване на конкурса. Ако кандидата е регистриран
в търговския регистър е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4
от ЗТР.
5.3. Свидетелство за съдимост на представляващия кандидата, издадено в срок не покъсно от 6 месеца.
5.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за
предоставяне на социални услуги „Обществени трапезарии"- заверено копие.
5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за:
наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако
компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията -издадено
след датата на обявлението;
наличие/липса на задължения към Община Търговище, освен ако компетентния
орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено след датата на
обявлението.
5.6. Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.4. от раздел
1 от тази обява, подписана от представляващия кандидата - /Приложение 2/.
5.7. Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.
5.8. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната
приключена година 2016 г. - копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени
в търговския регистър или в друг публичен регистър.
5.9. Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база, в която да
управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на собственост, ползване
или наем. Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за
наем, то срокът на същите следва да е не по-малък от срока за предоставяне на социалната
услуга от кандидата.
5.10. Удостоверение за регистрация на превозни средства от ОДБХ.
5.11. Доказателства за търговската репутация на кандидата, свързани с опита на
кандидата в сферата на социалните услуги и/или в услуги свързани с приготвяне и
предоставяне на храни (препоръки и референции, с посочени адреси и телефони за
контакт). Участникът следва да е изпълнил поне един договор със същия или сходен
предмет за последните 3 години, считано от датата на обявяване на настоящата процедура.
5.12. Да имат разработена и внедрена система за управление на качеството и
безопасността на храните ISO 9001: 2008 и ISO 22000:2005 или еквиваленти;
6. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
6.1. Краен срок и място на подаване на документите:
6.1.1. Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 16.30 ч. на
07.11.2017 г. в Центъра
за административно обслужване на Община Търговище, в
непрозрачен плик, надписан “КОНКУРС ЗА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНА УСЛУГА –
«ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ» на територията на община Търговище. Върху плика се
пише, наименованието на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс,
електронен адрес. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на
адрес: гр. Търговище, Община Търговище, пл. ”Свобода”, п.к. 7700. Предложения
получени след крайния срок няма да се разглеждат.
6.2. Конкурса ще се проведе на 08.11.2017 година.

Обявлението за провеждане на конкурса да се публикува съгласно изискванията на чл. 38,
ал. 1 от ППЗСП– в един местен и един национален всекидневник, както и в сайта на
Община Търговище.
За допълнителна информация – Билял Чолаков, младши експерт при Община Търговище,
етаж V, стая 31, тел. 0601/6 87 80.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище

