
BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 

27, За: Стела Петрова - директор, Р.БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 

42249, E-mail: ou_vp@abv.bg, Факс: 0538 42249 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ou-vpreslav.com. 

Адрес на профила на купувача: www.ou-vpreslav.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Доставка на готова храна за консумация на учениците от Основно 

училище”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велики Преслав, по две обособени позиции, 

както следва: 1. Доставка на закуска за ученици от І до ІV клас 2. Доставка на обяд за 

ученици, обхванати на целодневна организация на учебния процес 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

15000000 

Описание:  

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Обемът на доставката ще се формира на база действително доставени закуски за 

правоимащи ученици от І до ІV клас - прогнозна крайна стойност - 12240 лв., съответно 

- прогнозна крайна стойност за доставка на готов обяд за ученици - 34200 лв Стойност 

на доставка по двете обособени позиции, както следва; 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

39000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Основно училище”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велики Преслав 

 

NUTS: 

BG333 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

3.1.. Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата 

документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, 

посочени в т. 3.2. и 3.3. от настоящите условия. 3.2. Доставяната храна трябва да 

отговаря на следните изисквания: 3.2.1. Да е висококачествена, пълноценна и 

безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското 

законодателство в тази насока; 3.2.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от 

Закона за храните; 3.2.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на 

изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове; 3.2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на 

учениците; 3.2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на 

Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

3.2.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 3.2.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на 

храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 3.2.8. Доставяната 

храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово 

хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ 

и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 3.2.9. Всеки 

обяд трябва да съдържа минимум: - основно ястие; - десерт. 3.3. Доставки. Участникът, 

определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно доставя обедна храна в 

посочен от училището график.. 3.4. Когато храната се доставя предварително 

опакована, то опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не 

променя органолептичните му характеристики. 3.5. Когато храната се доставя за 

разпределяне на място, то тя се преняся в термофорни кутии/съдове, запазващи нейните 

органолептични качества и се доставя до съответното помощно помещение за 

ученическо столово хранене. 3.6 Доставчикът осигурявя присъствие на длъжностно 

лице, което следва да приема броя на заявените обяди, издава документ на 

правоимащото лице/ученик/, приема дължимата сума за съответния обяд и издава 

финансов документ – касов бон Съдържание на оферта- 1. Оферта по образец; 2 

Документи удостоверяващи регистрация и правен статут или ЕИК съгласно чл. 23 от 

ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, ако е физическо 



лице - копие от документа за самоличност3.документ за наличие на собствена или наета 

база, регистрана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на 

Закона за храните/надлежно заверено копие/;. и минимум едно собствено или наето 

транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ/надлежно заверено копие/;4. 

Ценово предложение № 1 - за обособена позиция 1 и Ценово предложение № 2 - за 

обособена позиция №2.5. Декларации по образец за обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 

ал. 5 от ЗОП Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, лично или по 

пощата до 16.00 ч. на 16.10.2013 г. на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики№ 

27, канцелария 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

16/10/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

16/10/2013  
 


