
 
 
 

 

 

 

       

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ СЪБРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И 

ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия-кетъринг по 

предварителна заявка за обедно хранене за учениците от 1-ви до 6-ти клас включително на 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев”; 

 

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована 

готова храна - „закуска и плод” по предварителна заявка за учениците от 1-ви до 4-ти клас 

включително Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев”; 

 

2016 г. 
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ЧАСТ I. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

1.1. С тези правила се определят условията за провеждане на обществена поръчка за 

приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, при условията и по реда на глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки в две обособени позиции: 

По позиция 1:- „Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна 

заявка за обедно хранене на учениците от 1-ви до 6-ти клас включително на Първо ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ град Гоце Делчев.” 

По позиция 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна – „закуска и 

плод“ за учениците от 1-ви до 4-ти клас включително на Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

град Гоце Делчев.” 

 

        1.2. Основание: Настоящата процедура се провежда на основание чл. 187 и сл. от ЗОП - 

Публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Обект на 

настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

1.3. Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от 

ЗОП за избор на изпълнител/и и сключване на договори за приготвяне и доставка на обедна 

храна за учениците и за приготвяне и доставка на закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, 

включително млечно- кисели  продукти)  в училището. 
 

1.4.Срок на изпълнение на поръчката: Договорите за приготвяне и доставка на храна, 

който ще бъдат сключени въз основа на провеждане на поръчката, ще бъдат за период от:  

По позиция 1: за доставка на обяд – от 16.09.2016г. до 15.06.2017 г. Прогнозният брой 

учебни дни за срока на договора е 155 дни. Доставките се извършват само в учебните дни от 

периода.  

Прогнозно 138 порции топъл обяд за прогнозно  155 учебни дни за една учебна година. 

 

По позиция 2: за доставка на закуска - от 16.09.2016г. до 31.05.2017 г. Прогнозният брой 

учебни дни за срока на договора е 155 дни. Доставките се извършват само в учебните дни от 

периода. 

 
Прогнозно 344 броя закуски на ден, за прогнозно 155 учебни дни за една учебна година. 

 

1.5. Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките на храна за обяд и за закуска 

за учениците на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” ще бъде в зависимост от 

нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема 

задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. 
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Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не 

са му възложени доставки.  

Общата прогнозна стойност за потенциалните поръчки за доставка на храна за времето за 

изпълнение на договора по обособена позиция № 1 е в размер на 40 213,20 /четиридесет хиляди 

двеста и тринадесет лева и двадесет стотинки/ лева без ДДС. 

Общата прогнозна стойност за потенциалните поръчки за доставка на храна за времето за 

изпълнение на договора по обособена позиция № 2 е в размер на 22 394,40 /двадесет и две 

хиляди триста деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева без ДДС. 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка и по двете обособени позиции е в 

размер на 62 607,60 /шестдесет и две хиляди шестстотин и седем лева и шестдесет стотинки/ 

лева без ДДС; 

1.6. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура 

е: Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев.  

1.7. Начин на плащане на доставките: по банкова сметка на изпълнителя след 

представяне на: 

 

По обособена позиция № 1: 2 /два/ броя фактури до пето число на следващия месец: 

една за поевтиняване на обедното хранене и една за заплащане от родителите и приложени към 

тях приемо-предавателни протоколи за извършените доставки на храна през предходния месец. 

По обособена позиция № 2: 1 /един/ брой фактура до пето число на следващия месец и 

приложени към нея приемо-предавателни протоколи за извършените доставки. 

Разплащането се извършва в лева по банков път до 10 (десет) календарни дни от датата 

на представяне на фактурата от бюджета на съответното учебно заведение и по двете обособени 

позиции и след получаване на потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция 

„Митници”съгласно РМС № 593 от 20.07.2016 година. 

 

1.8. Всички разходи за подготовка и участие са за сметка на участника. 

 1.9. Критерий за възлагане: най-ниска цена. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  

1. Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите 

своите оферти за участие в поръчката, открита в съответствие с изискванията на ЗОП. 

Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да се запознаят с 

документацията и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени 

в нея. 

 В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на 

изискванията на ЗОП, ППЗОП, предварително обявените от Възложителя условия и притежава 

технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено 

изпълнение на поръчката.  
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 Обединенията, които не са юридически лица, следва да представят копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация във 

връзка с конкретната обществена поръчка по отношение на правата и задълженията на 

участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на 

обединението и дейностите, който ще изпълнява всеки член на обединението. 

Лицето, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира, като 

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

процедурата за възлагане на настоящата поръчка едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в 

едно обединение. 

 

2. Изисквания по отношение личното състояние на участниците /критерии за 

подбор/: 

2.1. Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените 

поръчки, а именно: 

2.1.1. Да не са осъдени 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. 

2.1.2. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1.в друга държава членка или трета страна. 

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

- Обстоятелствата се декларират с Декларация – Приложение № 3, която се подписва и 

представя от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи. 

 

2.2. Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените 

поръчки, а именно: 

2.2.1. Да нямат 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. 

2.2.2. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки. 
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2.2.3. Да не е установено, че: 

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

- Обстоятелствата се декларират с Декларация – Приложение № 4. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подава от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

2.3. При сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя 

документи, издадени от компетентен държавен орган, за декларираното от него в офертата 

съгласно чл. 58 ЗОП. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Документите не се представят, 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. 

3. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в 

документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по 

осъществяване на обществената поръчка. 

4. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

5. Възложителят отстранява от участие:  
       1.   участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП; 

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в документацията; 

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

условия на поръчката; 

4. участник, който 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; 

5. участници, които са свързани лица;  

 

РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕ И ДОСТАВКИТЕ 

 

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.  



 

   6 
    

    

    
    

 

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. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да 

отговарят на изискванията на Наредба №16 от 28.05.2010 г. на МЗХ за изискванията за качество 

и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на 

страндартите на Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 

(ЕО). 

3.2.9. 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. 

3.2.10. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

3.2.11. Храната да се приготвя в деня на доставката. 

3.2.12. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 

3.2.13. Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

участието на диетолог за период от един месец и се представят за одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за следващия.  

3.2.14. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията – супа или 

основно ястие по Обособена позиция 1, а по Обособена позиция 2 – два пъти седмично да се 

дава плод съобразно сезона. 

3.2.15. В празничните дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, съгласно 

настъпващия празник. 

3.2.16. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови 

храни. 

3.2.17. Доставката на храните ще се извършва в индивидуална опаковка от РРММ за 

еднократна употреба за ОП 1. 

3.2.18. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя 

по настоящата обществена поръчка. 

3.2.19. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за 

управление безопасността на храните. 

3.2.20. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно приложенията по 

обособени позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП1 и ОП 2. 

3.2.21. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с 
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отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час 

в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този случай Изпълнителят доставя 

до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно храна е за 

сметка на Изпълнителя. 

3.3. Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно 

доставя на следния адрес: І ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Гоце Делчев, община Гоце 

Делчев, 

По позиция 1:  обедна храна до 11,30  часа; 

3.3.1. Всеки обяд трябва да съдържа мимимум две ястия: 

 - първо: супа или салата;     

 - второ: основно ястие; хляб;   

  - трето: десерт. 
 

По позиция 2: закуска между 8:00 и 8:20 часа. 

3.3.2. Храната се доставя в отговарящи на изискванията съдове, предварително 

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

променя органолептичните му характеристики.  

3.3.3. Седмичното меню за обяд и закуска се изготвя задължително с участието на 

медицински специалист/диетолог и следва да отговаря на изискванията на Наредба № 23 от 

19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението и Наредба № 37 от 

21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците. В седмичното меню да бъде посочен 

грамажът на порциите. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ (критерии за подбор): 

4.1. В обявената поръчка се допускат участници, които разполагат и са декларирали 

наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и следните 

технически и професионални способности, които покриват изискванията на критериите за 

подбор за участие в настоящата обществена поръчка, а именно: 

4.1.1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), ППЗОП и на изискванията от възложителя, посочени в обявата и настоящата 

документация и разполага с минимум една собствена или наета база, регистрирана като обект за 

производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

представи Декларации - Приложение № 6 и Приложение № 8 от настоящата документация; 
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4.1.2. Които имат годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност и технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката, а 

именно:  

- Всеки един от участниците следва да има на разположение минимум едно собствено 

или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ, чрез което ще се извършва 

доставката на приготвената храна.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да представи 

Декларация - Приложение № 6  от настоящата документация; 

 

- Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или граждански 

договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица, едното от 

които готвач. В персонала следва да бъде включен и 1 шофьор.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да представи 

Декларация - Приложение № 5  от настоящата документация; 

- Всеки един от участниците следва да има на разположение диетолог със завършено 

образование със специалност „диетолог” за изготвяне или съгласуване на предлаганите менюта 

с изискванията за ученическото хранене.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да представи 

Декларация - Приложение № 5  от настоящата документация; 

Изпълнителят се задължава да осигури необходимите квалифицирани специалисти за 

периода на действие на договорите. 

 

- Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно поне 1 доставка с предмет и 

обем, идентичен или сходен с този на поръката за последните три години считано от датата на 

подаване на офертата. 

За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи Списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга- Приложение 

№ 7; 

5. Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена позиция по 

отделно или за двете общо.  

Към офертата задължително се прилагат приложените към документацията 

приложения, които са задължителни за участниците за всяка една от обособените позиции. 

 

         6.Посочените по-горе технически способности, професионалната компетентност и 

правоспособност, необходими за изпълнение предмета на поръчката, са задължителни за 

кандидатите.  
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        7. При участие на обединение, което не е юридическо лице, 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 обединение, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

       8.Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

      9.При ползване на подизпълнители, изпълнителя следва да спази разпоредбата на  чл. 66, ал. 

10 от ЗОП. 

10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 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. За третите лица се прилагат изискванията на чл. 

65, ал. 2-4 от ЗОП. 

11. Документите не се представят, 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. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА  

ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 
 

6.Общи изисквания 

6.1. Офертата и цялата документация, включена в нея, трябва да бъдат изготвени на хартиен 

носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод на 

български. 

6.2. Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена позиция по 

отделно или за двете общо. 

6.3. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

офертата лично или чрез упълномощен представител, чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в сградата на Първо основно училище «Св. Св. 

Кирил и Методий», град Гоце Делчев. Офертите могат да се подават до 16:00 часа на 
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01.09.2016г. 

     6.4. Офертата, заедно с всички приложения и изискуеми документи, се представя в 

запечатана непрозрачна опаковка (с ненарушена цялост) и се подава от участника или от 

упълномощен от него представител –лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката 

участникът посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен 

адрес, наименованието на обществената поръчка като изрично посочва за коя/и обособена/и 

позиция/и от предмета на поръчката участва и подава оферта.  

Забележка: Върху опаковката трябва да бъде изписано наименованието на участника, актуален 

адрес за кореспонденция, телефон, обособената/е позиция/ и за която/които участва.  

         4. Офертите следва да бъдат валидни със срок най-малко 60 календарни дни от крайния 

срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през 

което участниците се обвързват с условията на представените от тях оферти. Предложение с 

по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от възложителя като несъответстващо на 

изискванията. 

Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от класираните участници да 

удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора.  

 

7. Изисквания относно цените. 

7.1. Цената на храната се формира на база единична стойност на всяко ястие, което 

участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора, описано в 

техническото му  и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в съответствие 

с приложенията към настоящата документация. 

7.2. Цената на ястията трябва да включва всички разходи по производство и доставката на 

храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация. 

7.3. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът е 

единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. 

 

8. Предаване и получаване на офертите 

8.1. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 01.09.2016г., като същите се 

подават в сградата на на Първо основно училище «Св. Св. Кирил и Методий», град Гоце Делчев, 

лично или чрез упълномощен представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Възложителят не 

носи отговорност за риск от забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и 

час) или загубване на офертата. 

Подадените оферти, поредният номер, часът и датата на получаването, посочените данни 

на подателя и причините за връщането на офертата, когато е приложимо, се записват във 
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входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като върху опаковката се отбелязват входящ 

номер при получаването им в деловодството, за което на приносителя се издава документ. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата след 

крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен в обявата 

или са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Техните заявления се 

завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на заявления или оферти, след изтичане на срока 

от лица, които не са включени в списъка по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП. 

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения в документацията за 

участие адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в документацията. 

3. При писмено искане за разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, възложителя най-късно на следващия ден публикува в профил на 

купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

9.  Съдържание на офертата. 

 

9.1. Оферта по образец- Приложение № 1 /посочва се за коя обособена позиция участва 

или и за двете, включени в предмета на поръчката/. 

9.2. Информация за участника - Приложение № 2. 

9.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- 

Приложение № 3. 

9.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- 

Приложение № 4. 

9.5. Декларация-Списък за персонала, които ще се ползва за изпълнение на поръчката- 

Приложение № 5. 

9.6. Декларация-Списък за техническото оборудване за изпълнение на поръчката- 

Приложение № 6. 

9.7. Декларация-Списък за изпълнени доставки- Приложение № 7. 

9.8. Декларация за регистриран обект- Приложение № 8. 

 

           Документите от точка 9.1. до точка 9.8. от настоящата документация, се подават в 

един екземпляр и за двете обособени позиции, за които кандидатът участва, като във 

всеки един от образците-приложения се посочват обособената/ите позиция/ии, за които 
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кандидатът участва. 

 - Техническо предложение, съдържащо: 

9.9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора- Приложение № 9. 

9.10. Декларация за срок на валидност на офертата- Приложение № 10. 

9.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 11 /за ОП № 

1/.  

9.12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 12 /за ОП № 

2/. 

           9.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 

– представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана/подадена от 

управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, 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 и да представлява кандидата в процедурата;  

Техническото предложение, съдържащо документите от т.9.9. до т.9.13. 

включително се попълва и подава в отделен плик поотделно за всяка една от обособените 

позиции, за които кандидатът участва с посочване върху плика името на кандидата и 

обособената позиция, за която се подава предложението.  

 

9.14. Ценово предложение – Приложение № 13 /за ОП № 1/. 

Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка 

съобразно съответната обособена позиция. 

Ценово предложение по образец,  съдържащо: 

По позиция 1:   единична цена за доставка на обяд /включително хляб/ за един ученик, в 

която са включени всички негови разходи до мястото на доставката. Предлаганата цена да не 

надвишава 1,90 лв. без ДДС.  

9.15. Ценово предложение – Приложение № 14 /за ОП № 2/. 

Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка 

съобразно съответната обособена позиция. 

Ценово предложение по образец,  съдържащо: 

По позиция 2: единична цена за доставка на закуска и чай за  един ученик, в която са 

включени всички разходи на изпълнителя до мястото на доставка. Предлаганата цена да не 

надвишава 0,42 лв. без ДДС. 

Ценовите предложения се попълват и подават поотделно за всяка една от обособените 

позиции, за които кандидатът участва и се представя в опаковката в отделен, запечатан и 

непрозрачен плик, с посочване върху плика името на кандидата и обособената позиция, за 

която се подава предложението.  
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10. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените към указанията образци (приложения), които са 

задължителни за участниците.  

11. Кандидатите могат да подадат оферта както за всяка обособена позиция на поръчката, 

така и за отделна обособна позиция от предмета на поръчката.  

12. Обстоятелството за коя/и обособена/и позиция/и участва кандидатът 

задължително се посочва в офертата.  

13. Когато кандидатът участва и за двете обособени позиции, върху опаковката 

посочва задължително обособените позиции, за които подава оферта, като: 

         13.1. По отношение документите за подбор от  т.9.1.  до т.9.8. вкл. на т. 9 от раздел 6 на 

настоящата документация, същите се представят в един екземпляр като във всеки един от 

образците-приложения се посочват обособените позиции, за които кандидатът участва. 

        13.2. Съгласно Техническото предложение, съдържащо документите от т.9.9. до т.9.13. 

включително /съобразно обособената позиция/ на т. 9 от раздел 6 на настоящата документация, 

се попълва и подава отделно за всяка една от обособените позиции, за които кандидатът участва 

с посочване върху плика името на кандидата и обособената позиция, за която се подава 

предложението.  

         13.3. За всяка една обособена позиция  се попълва и прилага отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ (Приложение № 13) 

или (Приложение № 14)- /съобразно обособената позиция/, с посочване върху плика името на 

кандидата и обособената позиция, за която се подава предложението.  

 

Липсата на някои от изискуемите документи или ненадлежното им попълване и/или 

оформяне в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, е основание за 

отстраняване на участника от процедурата. 

 

РАЗДЕЛ 7.  КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Комуникацията и всички действия в поръчката, следва да бъдат извършвани в писмена 

форма и във форма, която недвусмислено да позволява да се установи автентичността на 

направените волеизявления, съгласно приложимите разпоредби на действащото 
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законодателство в Република България. 

 Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извърши 

на адрес, посочен от кандидата или участника, а именно: 

 на електронната поща, като съобщението, с което се изпращата, се подписва с 

електронен подпис, или 

 чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка  

 по факс 

3. До изтичане валидността на офертата, се считат за валидни адресите (в това число 

електронния адрес, когато има такъв), телефонът и факсът посочени от участника в нея. В 

случай, че адресът, телефонът или факсът е променен и Възложителят не е уведомен за това, 

писмата ще се считат за редовно връчени.  

РАЗДЕЛ 8. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

   1. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.09.2016г. от 10:00 часа в сградата на 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев от комисия, определена 

от Възложителя със задача да разгледат и оценят получените оферти.  

2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване.. 

3. Оценяването на предложенията се извършва по критерия „най-ниска цена”.  

4. На оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие 

в процедурата и които отговарят на обявените в настоящата документация изисквания.  

 

РАЗДЕЛ 9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 

1. Възложителят ще сключи писмен договор за настоящата обществена поръчка, при 

условие, че при подписване на договора определеният за изпълнител представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

2. При сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя 

документи, издадени от компетентен държавен орган, за декларираното от него в офертата 
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съгласно чл. 58 ЗОП. 

3. Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран на първо място и 

изпълнил условията на т. 1 и т. 2 от настоящия раздел.  

4. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в 

определения от Възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

5. Договорът се сключва по приложения образец. Договорът включва задължително 

всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

РАЗДЕЛ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

10.1. Техническа спецификация – Приложение А; 

10.2. Техническа спецификация – Приложение В; 

10.3. Оферта по образец- Приложение № 1;  

10.4. Информация за участника - Приложение № 2; 

10.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- 

Приложение № 3; 

10.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- 

Приложение № 4; 

10.7. Декларация-Списък за персонала, които ще се ползва за изпълнение на 

поръчката- Приложение № 5; 

10.8. Декларация-Списък за техническото оборудване за изпълнение на поръчката- 

Приложение № 6; 

10.9. Декларация-Списък за изпълнени доставки- Приложение № 7; 

10.10. Декларация за регистриран обект- Приложение № 8; 

10.11. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора- Приложение № 9; 

10.12. Декларация за срок на валидност на офертата- Приложение № 10; 

10.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 11 /за 

ОП № 1/;  

10.14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 12 /за 

ОП № 2/; 

10.15. Ценово предложение – Приложение № 13 /за ОП № 1/; 

10.16. Ценово предложение – Приложение № 14 /за ОП № 2/. 

10.11. Проект на договор - Приложение № 15 /за ОП № 1/;  

10.11. Проект на договор - Приложение № 16 /за ОП № 2/; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   16 
    

    

    
    

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

ОФЕРТА 

 

До 

                                                                      Първо основно училище  

„Св. Св. Кирил и Методий”, 

       Град Гоце Делчев, община Гоце Делчев  

 

 

Уважаема Госпожо Директор, 

 

След като се запознах с условията за възлагане на обществената поръчка с предмет: 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, заявявам 

желанието си да участвам по обособена позиция, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

Като ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ: 

 

1. Запознахме с документацията за участие и посочените в нея изисквания и условия за 

участие, изготвяне и представяне на офертата за изпълнение на  поръчката, които приемаме и се 

считаме за обвързани с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас 

оферта. 

2. Заявяваме, че сме запознати с изискванията към изпълнението на поръчката, условията 

на финансиране, вида на услугите и доставките и произтичащи от тях задължения, дейности, в 

резултат на което се ангажираме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените 

условия в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, 

поставените изисквания и условия в документацията за участие и техническите спецификации. 

3. Декларирам, че ........................................................../попълва се наименованието или 

името на участника/ като участник в поръчката отговаря/м на всички изисквания, посочени в 

ЗОП, ППЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя. 
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4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, 

удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на 

участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата 

оферта. 

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта. 

 6. Приемаме и сме съгласни с условията на проекта на договора (Приложение № ….) и/или 

(Приложение № ….) от документацията за участие. 

 7. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името 

на участника/ бъде определен за Изпълнител на поръчката, се задължаваме преди подписването 

на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП и ППЗОП документи от 

съответните компетентни органи.  

         8. ЩЕ / НЯМА да ползваме подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка. 

(невярното се зачертава) 

8.1. Данни за подизпълнителите, ако се ползват такива – наименование, седалище и адрес 

на управление, ЕИК, БУЛСТАТ или др., както и вида на работите, които ще извършват, и дела 

на тяхното участие в проценти от стойността на обществената поръчка: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.2. Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие 

за участие в процедурата. Прилагам следните доказателства за поетите от подизпълнителите 

задължения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. ЩЕ / НЯМА да ползваме капацитета на трети лица при изпълнението на обществената 

поръчка. 

 (невярното се зачертава) 

9.1. Данни за лицата, ако се ползва капацитета на такива – наименование, седалище и 

адрес на управление, ЕИК, БУЛСТАТ или др., както и вида на ресурсите: 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9.2. Лицата са запознати с предмета на поръчката и са съгласни с ползването на техните 

ресурси при изпълнението на обществената поръчка. Прилагам следните доказателства за 

поетите от третите лица задължения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от . . . . . .  дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: .............................................................................. 

Длъжност: ................................…................................            ......…………………… 

                    подпис и печат на фирмата       
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Приложение № 2 

 

                                          До 

                                                                      Първо основно училище   

                                     „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                Град Гоце Делчев, 

                                                                                             община Гоце Делчев  

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: 

________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

адрес за кореспонденция: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ, ЕГН или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен: ________________________________,  
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телефон: _______________ факс: ________________, e-mail: ____________________, 

Лице за контакт, длъжност: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Банкова сметка: 

IBAN: _____________________________________________, BIC: _______________________,  

Банка, банков клон/офис: ______________________________________________________  

 

 

 

 

Име: .............................................................................. 

Длъжност: ................................…................................            ......…………………… 

                    подпис и печат на фирмата       
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Приложение № 3 

                                          До 

                                                                      Първо основно училище   

                                     „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                Град Гоце Делчев, 

                                                                                             община Гоце Делчев  

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от Закона за обществените поръчки 

Подписаният: .......................................................................................................................................... ………. 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ................................................................................................... ………… 

(номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .................................................................................................................................................  

                                           (длъжност) 

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за (невярното се зачертава): 

а) 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; 

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

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

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен 

срок от настъпването им. 
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  2016 г.                         Декларатор:     

(дата)                                                                                (подпис и печат) 

       Име и фамилия: 

                                                                    Качество на представляващия участника:  

Забележка: Декларацията се представя от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 

на решения от тези органи.                                                                                                                                                                                                                                         
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Приложение № 4 

 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: .......................................................................................................................................... ………. 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ................................................................................................... ……….. 

(номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .................................................................................................................................................  

(длъжност) 

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се с „Х” само едно обстоятелство, което се 

отнася до конкретния участник): 

 а) няма 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, установени с акт на компетентен орган; 

 б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
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кодекс към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, установени с 

акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване/обезпечение на 

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

 в) няма аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници); 

 г) има аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато 

разсрочване/отсрочване/обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила (при чуждестранни участници); 

2. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва с „Х”): 

 а) с участието си в настоящата обществена поръчка не нарушава принципа на равнопоставеност 

и не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; 

 б) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 в) е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване и изпълнението на критериите за подбор;  

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни 

нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

  2016 г.                         Декларатор:     

(дата)                                                                                     (подпис и печат) 

                                                                                    Име и фамилия: 

                                                                           Качество на представляващия участника:         

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подава от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява 
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Приложение № 5 

 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я-СПИСЪК 

за състава на персонала, който ще се ползва при изпълнение на обявената обществена поръчка 

 

    Долуподписаният/-ната/................................................................................................................. 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. За изпълнението на предмета на поръчката, ще ползвам следният персонал и 
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диетолог: 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

Общ 

професионален опит 

/год./ 

Образование, 

Квалификация, 

Специалност, 

Професионална 

компетентност 

 

Длъжност, 

Услуга/дейност/, която ще 

изпълнява в обществената 

поръчка 

1     

2     

3     

4     

      

  2. В случай, че бъда определен за изпълнител, ще представя актуални документи, 

удостоверяващи наличието на горе посочените лица. 

  3. Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-

дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл.313 от НК. 

 

 

 

 

 

 

  2016 г.                         Декларатор:     

(дата)                                                                    (подпис и печат) 

       Име и фамилия 

Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 6 

 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я - СПИСЪК 

за техническото оборудване за изпълнение  

на обществената поръчка   

 

Долуподписаният/-ната/................................................................................................................. 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Представляваният от мен участник 
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………………………………………………………………… 

                                            (посочете участника)  

разполага със следното техническа обезпеченост за осигуряване извършването предмета на 

обявената поръчка, както следва:  

1.1.Регистриран обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за 

храните- ДА/НЕ  
/вярното се подчертава/ 

- Номер и дата на удостоверението за регистрация:……………………………………………. 

- Собствено/Наето 

/вярното се подчертава/ 

 

1.2.Регистрирано транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ, чрез което ще 

се извършва доставката на приготвената храна- ДА/НЕ  
                                                                /вярното се подчертава/ 

- Номер и дата на удостоверението за регистрация:……………………………………………. 

- Собствено/Наето 

/вярното се подчертава/ 

 

       2. В случай, че бъда определен за изпълнител, ще представя актуални документи, 

удостоверяващи наличието на горе посочената техническа обезпеченост и регистрации. 

 

        3. Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

3-дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл. 313 от НК. 

 

 

 

  2016 г.                         Декларатор:     

(дата)                                                                    (подпис и печат) 

 

       Име и фамилия: 

                                                                               Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 7 

 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я - СПИСЪК 

 

Долуподписаният/-ната/................................................................................................................. 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме 
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изпълнили описаните по-долу доставки, идентични или сходни с предмета на обявената 

обществена поръчка, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Предмет на 

доставката  

 

Стойност на 

изпълнената 

доставката без 

ДДС  

Предмет  и 

обем 

Период на 

изпълнение на 

доставката 

/начална и крайна 

дата/ 

Получател на  

доставката 

/наименование 

и тел./ 

Доказателство за 

извършената 

доставка 

 

1.       

2.       

3.       

Обща стойност за 

периода: 
  Х Х Х 

 

1. В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2. Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

3-дневен срок от настъпването им. 

 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл. 313 от НК. 

 

 

  2016 г.                                  Декларатор:     

(дата)                                                                       (подпис и печат) 

 

       Име и фамилия: 

                                                                   Качество на представляващия участника:  
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Приложение № 8 

 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

Долуподписаният/-ната/............................................................................................................................ 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

/вярното се подчертава/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник……………………………………… 

………………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК ………………….…, 
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със седалище и адрес на управление: ............................................................................ ще 

осъществява предмета на обществената поръчка в търговски обект за производство и търговия с 

храни, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните. 

       2. В случай, че бъда определен за изпълнител, ще представя актуални документи, 

удостоверяващи наличието на обекта. 

      3. Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

3-дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл. 313 от НК. 

 

 

  2016 г.                                  Декларатор:     

(дата)                                                                       (подпис и печат) 

 

       Име и фамилия: 

                                                                   Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 9 

Представя се за всяка обособена позиция                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

Долуподписаният/-ната/............................................................................................................................ 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

………………………………………………………………………………………………... 

/посочва се обособената позиция, за която се отнася офертата/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:  

1. Запознат/и сме с проекта на договор /Приложение № ……../ от документацията за участие в 

горепосочената поръчка.  

2. Приемам/е без възражения клаузите включени в проекта на договор, приложен към 

документацията за участие в горепосочената поръчка.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
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  2016 г.                                Декларатор:     

(дата)                                                                      (подпис и печат) 

     Име и фамилия: 

                                                              Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 10 

Представя се за всяка обособена позиция                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                          До 

                                                                        Първо основно училище   

                              „Св. Св. Кирил и Методий”, 

                                                                                                                      Град Гоце Делчев, 

                                                                                       община Гоце Делчев  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за срок на валидност на офертата 

 

Долуподписаният/-ната/............................................................................................................................ 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на ................................................................г. от 

.................................., в качеството ми на ................................................................................................  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 на…………………………………………..(посочва се наименованието на участника),  

с ЕИК ………………………………………………………………………………………………………..…, 

 със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. – 

 участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва: 

………………………………………………………………………………………………... 

/посочва се обособената позиция, за която се отнася офертата/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представлявания от мен участник 

……………………………..………………………………………….................................... 
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се счита обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен 

оферта и приложенията към нея, представляващи нейното съдържание ………. (………..) дни от 

крайния срок за получаване на оферти. 

2. Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

Възложителя, за всички настъпили промени в процеса на провеждане на обявената обществена 

поръчка. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

данни. 

  2016г.                         Декларатор:     

(дата)                                                                        (подпис и печат) 

       Име и фамилия: 

                                                                    Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 11 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

За Обособена позиция 1  

 

 

 

До 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Град Гоце Делчев 

 

 

От:……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

С адрес: гр………………………………………………………….. 

 

Ул……………………………………………….№………………………. 

 

Тел.:…………………………………., факс:……………………………., e-mail:…………….. 

 

ЕИК:………………………………….., представлявано от …………………………………… 

 

.............................................................................., ЕГН………………………………………….. 

 

В качеството му на ……………………………………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

В отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

 

След като се запознахме с предмета на обществената поръчка, техническа спецификация 

Приложение А, изискванията за участие в поръчката и документацията за участие, включително 

всички образци и условията на договора, правим следните предложения: 
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1. Ще извършим приготвяне и доставка на готови ястия-кетъринг по предварителна заявка 

за обедно хранене за учениците от 1-ви до 6-ти клас включително на Първо ОУ ”Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Гоце Делчев” в пълно съответствие с изискванията в Техническата 

спецификация Приложение А от документацията за участие в настоящата процедура. 

2. Декларираме, че сме съгласни с всички поставени условия, Техническата спецификация 

Приложение А, включително проекта на договор  и ги приемаме без възражения.  

3. Срокът на валидност на настоящата оферта - …………………….. дни. 

4. Предлагаме примерно месечно меню по Обособена позиция 1, съобразено с всички 

нормативни изисквания в тази връзка, съгласувано с диетолог. 

ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО МЕНЮ ЗА УЧЕНИЦИ - по обособена позиция 1: 

 

Ден от 

седмицата 
1  седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица 

Понеделник 

 

 

    

Вторник 

 

 

    

Сряда 

 

 

    

Четвъртък 

 

 

    

Петък 

 

 

    

 

5. Срок на изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на храна, който ще 

извършим за период от:  

По позиция 1: за доставка на обяд – от ………….. г. до ………… г. Прогнозният брой 

учебни дни за срока на договора е …….. дни. Доставките ще извършваме само в учебните дни 

от периода. 

6. Приемам представлявания от мен участник да приготвя и доставя храна в Първо основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий” по сборника рецепти за ученическо столово хранене, 

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

изискванията за съответната възрастова група на учениците и закуски съгласно изискванията на 

Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в ДЗ и училищата и на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене 

на учениците, като представям описание на ястията, които се задължавам да приготвям в 

изпълнение на поръчката, както и да предавам на определено от Вас лице висококачествени, 

пълноценни и безопасни готови храни за учениците от 1-ви до 6-ти клас  като гарантираме 

доставка на храната при следните условия:  
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

(Тук Участникът следва да опише механизмът, който  предлага за доставяне съгласно 

изискванията на Възложителя – ден, час  и за доставяне на храните и други особености).  

7. Съставянето на седмичното меню ще бъде съгласувано с диетолог, като ще бъде 

представено за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за следващия.  

8. Доставката на храните ще се извършва по подходящ начин, запазващ целостта и 

свежестта на продуктите в индивидуална опаковка от РРММ за еднократна употреба за ОП 1. 

9. Гарантирам добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

10. Храната ще се приготвя в деня на доставката. 

11. Приемам да доставям за своя сметка по една контролна порция от всяко доставяно 

ястие. 

12. Гарантирам пълна подмяна на приготвената храна при случай на отклонение в 

качеството до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този случай 

ще доставя до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно 

храна ще е за моя сметка. 

13. Предлаганите продукти няма съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

14. Предлаганата храна ще бъде висококачествена, пълноценна и безопасна, като 

отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

15. Храната ще се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

16. Храната ще бъде приготвена от хранителни продукти, които отговарят на 

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

актове; 

17. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

18. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 

19. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на 

храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 

20. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната ще отговарят на 

изискванията на Наредба №16 от 28.05.2009г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на страндартите на 

Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 (ЕО). 

21. Задължавам се да има е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията – супа или 

основно ястие по Обособена позиция 1. 

22. В празничните дни храната ще бъде съобразена с подходящо меню, съгласно 

настъпващия празник. 

23. Готовата храна ще бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по 

настоящата обществена поръчка. 

24. Притежавам разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на 

храните. 
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25. Ще представя примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по обособени 

позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП1. 

 

Дата: ……………….                                     Подпис: ……………………                                                                                                                   

                                                                            (име, длъжност, печат) 

Приложение № 12 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

За Обособена позиция 2  

 

 

 

До 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Град Гоце Делчев 

 

 

От:……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

С адрес: гр………………………………………………………….. 

 

Ул……………………………………………….№………………………. 

 

Тел.:…………………………………., факс:……………………………., e-mail:…………….. 

 

ЕИК:………………………………….., представлявано от …………………………………… 

 

.............................................................................., ЕГН………………………………………….. 

 

В качеството му на ……………………………………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

В отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

 

След като се запознахме с предмета на обществената поръчка,техническа спецификация 

Приложение В, изискванията за участие в процедурата и документацията за участие, 

включително всички образци и условията на договора, правим следните предложения: 

1. Ще извършим приготвяне и доставка на индивидуално опакована готова храна- „закуска и 

плод” по предварителна заявка за учениците от 1-ви до 4-ти клас включително на Първо ОУ 

”Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев” в пълно съответствие с изискванията в 

Техническата спецификация Приложение В от документацията за участие в настоящата 

процедура. 
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2. Декларираме, че сме съгласни с всички поставени условия, Техническата спецификация 

Приложение В, включително проекта на договор  и ги приемаме без възражения.  

3. Срокът на валидност на настоящата оферта - …………………….. дни. 

4. Предлагаме примерно месечно меню по Обособена позиция 2, съобразено с всички 

нормативни изисквания в тази връзка, съгласувано с диетолог. 

 

ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО МЕНЮ ЗА УЧЕНИЦИ - по обособена позиция 2: 

 

Ден от 

седмицата 
1  седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица 

Понеделник 

 

 

    

Вторник 

 

 

    

Сряда 

 

 

    

Четвъртък 

 

 

    

Петък 

 

 

    

 

5. Срок на изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на храна, който ще 

извършим за период от:  

По позиция 2: за доставка на закуска: от …….. до …….. г. Прогнозен брой учебни дни – 

……. Доставките се извършваме само в учебните дни от периода. 

Учебни дни за срока на договора е …….. дни. Доставките ще извършваме само в учебните 

дни от периода. 

6. Приемам представлявания от мен участник да приготвя и доставя храна в Първо основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий” по сборника рецепти за ученическо столово хранене, 

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

изискванията за съответната възрастова група на учениците и закуски съгласно изискванията на 

Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в ДЗ и училищата и на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене 

на учениците, като представям описание на ястията / закуската, които се задължавам да 

приготвям в изпълнение на поръчката, както и да предавам на определено от Вас лице 

висококачествени, пълноценни и безопасни готови храни за учениците от 1-ви до 4-ти клас  като 

гарантираме доставка на храната при следните условия:  

 

......................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................... 

(Тук Участникът следва да опише механизмът, който  предлага за доставяне съгласно 

изискванията на Възложителя – ден, час  и за доставяне на храните и други особености).  

7. Съставянето на седмичното меню ще бъде съгласувано с диетолог, като ще бъде 

представено за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за следващия.  

8. Доставката на храните ще се извършва по подходящ начин, запазващ целостта и 

свежестта на продуктите в индивидуална опаковка от РРММ за еднократна употреба за ОП 2. 

9. Гарантирам добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

10. Храната ще се приготвя в деня на доставката. 

11. Приемам да доставям за своя сметка по една контролна порция от всяко доставяно 

ястие. 

12. Гарантирам пълна подмяна на приготвената храна при случай на отклонение в 

качеството до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този случай 

ще доставя до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно 

храна ще е за моя сметка. 

13. Предлаганите продукти няма съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

14. Предлаганата храна ще бъде висококачествена, пълноценна и безопасна, като 

отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

15. Храната ще се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

16. Храната ще бъде приготвена от хранителни продукти, които отговарят на 

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

актове; 

17. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

18. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 

19. Предлаганата храна ще отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на 

храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 

20. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната ще отговарят на 

изискванията на Наредба №16 от 28.05.2009г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на страндартите на 

Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 (ЕО). 

21. Задължавам  се по Обособена позиция 2 – два пъти седмично да се дава плод 

съобразно сезона. 

22. В празничните дни храната ще бъде съобразена с подходящо меню, съгласно 

настъпващия празник. 

23. Готовата храна ще бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по 

настоящата обществена поръчка. 

24. Притежавам разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на 

храните. 

25. Ще представя примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по обособени 

позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП № 2. 

Дата: ……………….                                                                                   Подпис: ……………………                                                                                                                   

                                                                                                                               (име, длъжност, печат) 
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Приложение № 13 

 

До 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Град Гоце Делчев 
 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За Обособена позиция 1 

 

От:………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

С адрес: гр………………………………………………………………………………………... 

 

ул……………………………………………….№………………………. 

 

Тел.:…………………………………., факс:……………………………., e-mail:…………….. 

 

ЕИК:………………………………….., представлявано от …………………………………… 

 

.............................................................................., ЕГН………………………………………….. 

 

В качеството му на ……………………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за участие 

в обществена поръчка с предмет: 

 
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ-

КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-

ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

 

1.Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

2.Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

3. Цената на предлаганите готови храни включва всички разходи до указаното от 

Възложителя място за доставка /включително раздаването на обяда/. 

 

Ние предлагаме: 
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Ценовото ни предложение за храноден на едно дете, с включени транспортни разходи, за 

следната обособена позиция е: 

1. За Обособена позиция 1 е в размер на …………………..(словом), без ДДС. 

Посочените единични цени са определени при пълно съответствие с условията на 

поръчката. 

2. Общата цена по Обособена позиция 1 за изпълнение на поръчката е 

…………………….лева (словом) без ДДС или общо ……………………….лева 

(словом) с ДДС. 

  

 

Дата:………………………     Подпис и печат:…………………………….. 

 

Гр………………………….        (име и фамилия) 

 

                                                                                   Качество на представляващия участника: 
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Приложение № 14 

 

До 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Град Гоце Делчев 

 
 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обособена позиция 2 

 

От:………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

С адрес: гр………………………………………………………………………………………... 

 

Ул……………………………………………….№……………………………………………... 

 

Тел.:…………………………………., факс:……………………………., e-mail:…………….. 

 

ЕИК:………………………………….., представлявано от …………………………………… 

 

.............................................................................., ЕГН………………………………………….. 

 

В качеството му на ……………………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за участие 

в обществена поръчка с предмет:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО 

ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА- „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

 

1.Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

2.Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

3. Цената на предлаганите готови храни включва всички разходи до указаното от 

Възложителя място за доставка /включително раздаването на закуската/. 
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Ние предлагаме: 

Ценовото ни предложение за храноден на едно дете, с включени транспортни разходи, за 

следната обособена позиция е: 

1. За Обособена позиция 2 е в размер на …………………..(словом), без ДДС. 

Посочените единични цени са определени при пълно съответствие с условията на 

поръчката. 

2. Общата цена по Обособена позиция 2 за изпълнение на поръчката е 

……………….лева (словом) без ДДС или общо …………………….лева (словом) с 

ДДС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:………………………     Подпис и печат:…………………………….. 

 

Гр………………………….        (име и фамилия) 

 

                                                                        Качество на представляващия участника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


