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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 процедура за възлагане на обществена 

поръчка за приготвяне и доставка на закуски и на храна за обяд за нуждите на учениците от СОУ 

"Св.св.Кирил и Методий" град Карнобат. 

1.2. Предмет на настоящата процедура е: Доставка на готови ястия (обяд) и закуски по 

предварителни заявки за нуждите на СОУ " Св.св.Кирил и Методий " град Карнобат  за периода 

01.01.2015 год. до 31.12.2015 год. по две обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: Доставка на готови ястия (обяд) по предварителни заявки за обедно 

хранене на ученици. 

 Обособена позиция № 2: Доставка на закуски по предварителни заявки за децата от 

подготвителната група и за учениците от І - ІV клас, като участниците могат да подават оферта само 

за една или за двете позиции.  

1.3 Обособени позиции: Предметът на настоящата процедура включва следните обособени позиции: 

    Позиция № 1. Доставка на готови ястия (обяд) по предварителни заявки за обедно хранене на 

ученици -  включва доставка на топла готова храна /обедно хранене, кетъринг/ за учениците на 

целодневно обучение. Прогнозното количество, което ще се доставя е за  

180 ученика за срок до 31.12.2015 год. Броят на учениците, за които ще се осигурява обедно хранене, 

е приблизителен - може да бъде увеличен или намален в зависимост от броя на учащите и се определя 

при всяка конкретна заявка. Прогнозен брой учебни дни, през които ще се осигурява обедно хранене 

– 165 за периода от 01.01.2015год. до 31.12.2015год. За обяд се предвижда супа ,основно ястие и 

десерт. Срок за изпълнение на поръчката – до 31.12.2015 г., считано от датата на сключване на 

договора. 

   Позиция № 2. Доставка на закуски по предварителни заявки за децата от подготвителната група 

и за  учениците от І - ІV клас - сутрешна закуска.Прогнозен брой деца и ученици – 270, прогнозен 

брой учебни дни, през които ще се осигурява закуска –165 за периода от 01.01.2015год. до 

31.12.2015год. Броят на учениците, за които ще се доставят закуски, е приблизителен - може да бъде 

увеличен или намален в зависимост от броя на учащите и се определя при всяка конкретна заявка.  За 

сутрешна закуска се предвиждат различни асортименти тестени закуски и плод. Срок за изпълнение 

на поръчката - до 31.12.2015 г., считано от датата на сключване на договора.  

 

1.4. Основание: Настоящата процедура се провежда на основание чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП. 

1.5.  Срок на изпълнение на поръчката: Договорът за приготвяне и доставка на храна и закуски, 

който ще бъде сключен въз основа на провеждане на процедурата ще бъде за период за обособена 

позиция № 1 до 31.12.2015 година; за обособена позиция № 2 до 31.12.2015 година, считано от датата 

на сключване на договора.Доставките се извършват само в учебните дни от годината. Прогнозният 

брой учебни дни за срока на договора е 165 дни.  
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1.6. Обем на обществената поръчка: Обемът на доставките на храна за обяд за учениците на СОУ 

„Св.св.Кирил и Методий “ гр. Карнобат 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 и при спиране финансирането на 

учебното заведение по Постановление № 308/2010 год. и по проекта за средищните училища. 

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 за обособена позиция № 1 е до 29700,00 лева с включен ДДС 

или до 1,00 лева с включен ДДС на осигурен обяд на човек, включващ супа, основно ястие и 

десерт,които се финансират от учебното заведение, а останалата сума до определената цена за 

доставката, която не трябва да надвишава 2,00 лева, се доплаща от родителите. Прогнозната стойност 

за обособена позиция № 2 е до 22275,00 лева с включен ДДС или до 0,50 лв. с включен ДДС на 

закуска на човек на ден. 

   Предлаганата от участника цена в офертата му следва да не надвишава посочената прогнозна 

стойност (обща и единична)за всяка обособена позиция. 

1.7. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура е: СОУ 

„Св.св.Кирил и Методий“ гр. Карнобат ул.” Димитър Благоев” № 44. 

1.8. Начин на плащане на доставките:  Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, 

отсрочено, до 30 (тридесет) дни след датата на доставка и представяне на фактура и приложени към 

нея приемно-предавателни протоколи, за извършените доставки на храна от изпълнителя по 

договора. По преценка на участника, последният в офертата си може да предложи и по - дълъг срок 

за плащане. В случай, че в офертата си участникът не предложи срок и начин на плащане, се счита, 

че потвърждава и приема посочения в тази заповед начин и срок на плащане. 

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

 

 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или обединение 

от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал, 

ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката.  

2.2. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица 

с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са 

сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси. 

2.3. В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението трябва да 

отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.2. 

2.3.1. Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде упълномощено да представлява 

обединението. 

2.3.2. Отношенията с обединението по повод сключване на договора, кореспонденцията, 

разплащането и всичко останало се осъществява между възложителя и представляващото 

обединението лице. 

2.3.3. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посочените в 

офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 

2.3.4. При представянето на офертата от обединение се представя задължително и договорът за 

учредяване и нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представителя. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕ И ДОСТАВКИТЕ 
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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. Доставките на готови ястия (обяд) и закуски ще се извършва всеки учебен ден по предварителни 

заявки. Доставката за обедно хранене трябва да включва предястие/супа, основно ястие и десерт. 

3.3. Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Да е висококачествена, 

пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското 

законодателство в тази насока; 2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за 

храните; 3. Да отговаря на изискванията , утвърдени в Наредба № 23 от 19 юли 2005 година за 

физиологичните норми за хранене на населението на МЗ; 4. Да отговаря на изискванията на  Наредба 

№ 37 от 21 юли 2009 година за здравословно хранене на учениците на МЗ; 5. Да отговаря на 

изискванията на   Наредба № 9 от 16 септември 2011 година за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата; 6. Да отговаря 

на изискванията на  Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на 

земеделието и храните; 7. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя, 

да отговарят на изискванията на Наредба № 108 от 12.09.2006 год. На МЗГ за изискванията за 

качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на стандартите на Европейския 

съюз – Регламент 17882002 и Регламент № 852 / 2004. 8.Доставяната храна следва да бъде 

приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическото столово хранене, издателство Техника, 

2012год., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012год. на МЗ и да се спазват изискванията за 

съответната възрастова група на учениците. 

3.3.1. Условия към Обособена позиция 1: 

Възложителят да спазва изискванията относно вида и компонентите на  доставяната храна, 

както следва: 

 Обядът да се състои от супа, основно ястие и десерт. Към всяка порция обяд да е предвидено 

необходимото количество хляб . 

 Ястията да са от следните видове: 

                  1.  Супите да бъдат: 

                  -   зеленчукови, ако основното ястие е месно 

                  -   месни, ако основното ястие е постно 

                  -   таратор 

 

2.  Основното ястие да включва: 

                        - готвено,печено, варено, скара 

                        - гарнитура или салата/спрямо сезона/ 

                        - пилешко месо без кожа, телешко месо,  свинско, риба /един път седмично/ 

- картофи, ориз, зеленчуци 

3. Десерт - от следните видове:   

- плод според сезона ( два пъти седмично) 

- десерти на млечна основа 

- кухненски десерти 

 Обедите да са разнообразни и да не се повтарят в рамките на една седмица. 

 Един път седмично основното ястие да е постно. 

 Колбаси не могат да бъдат предлагани като основни ястия. 

 Доставяните плодове за десерт да отговарят на изискванията на Наредба № 16 от 28.05.2010 г. 

за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци. 

3.3.2. Условия към Обособена позиция 2: 

Възложителят да спазва изискванията относно вида и компонентите на  закуските, както следва: 
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 Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти, 

като в рамките на една седмица същите да не се повтарят. 

 Закуските да бъдат от следните групи: 

- сандвичи с меса , риба или яйца 

- сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/ 

- тестени закуски с ограничено влагане на мазнини-баници с млечна, зеленчукова или месна 

плънка, пици, сиренки, кифли- не повече от два пъти седмично 

 Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично да е ръжен или пълнозърнест. 

 Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти в закуските да 

са с намалена масленост до 2%  /от краве мляко/ 

 Тестените закуски да бъдат произведени в деня на  консумацията, а сандвичите не по - рано от 

24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да бъдат съхранявани в 

хладилни условия. 

 Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия-баклави, 

торти, пасти и други. 

3.4. Всяка доставка трябва да се придружава от сертификат за произход и качество. 

3.5. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл.4а,ал.4 

и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

3.6. В предложението за изпълнение, участниците имат право да предложат различни варианти за 

доставка на стоките – напр. различни асортименти за закуските и различни варианти на меню за 

обедното хранене и т.н.  

3.7. Приемането на стоките ще се осъществява с приемно - предавателен протокол. При наличието на 

явни недостатъци на стоката, изразяващи се в нарушена цялост на опаковката или видима промяна 

във външните й белези, изтекъл срок на годност или други отклонения свързани с качеството, 

произхода и годността на стоката, включително и вкусовите й качества, възложителят или 

определеното от него лице има право да откаже получаването й. В този случай изпълнителят/-ите се 

задължава/т незабавно да извърши/ат подмяна, с която да обезпечи/ат конкретното хранене, а при 

невъзможност да бъде извършена съответната подмяна, възнаграждението на изпълнителя/ите се 

удържа при изплащане на сумите по договора. По отношение на обедното хранене и при отклонение 

във вкусовите му качества, които го правят негодно за консумация се съобщава на изпълнителя 

своевременно. В този случай изпълнителят се задължава незабавно да достави суха храна, 

отговаряща по химичен състав и калорийност на готовата храна, с която да обезпечи конкретното 

обедно хранене. 

3.8. При съмнение в качеството на доставената стока, в присъствие на страните по договора или на 

определените от тях лица, възложителят има право да задели контролни проби, които се предоставят 

за изследване от независима оторизирана лаборатория. 

3.9. Амбалажът, който ще се използва при доставката на хранителни стоки и който влиза в контакт с 

тях, да отговаря на утвърдените с нормативните актове изисквания, да не създава възможности за 

замърсяването на храните или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на 

потребителите вещества. 

3.10. Доставките ще се осъществяват с транспортни средства на изпълнителя/-ите по договора/-ите, 

снабдени със санитарно разрешително, удостоверяващо, че отговарят на хигиенните изисквания за 

превоз на хранителни стоки и които трябва да отговарят на изискванията на всички нормативни 

актове и да разполагат с всички изискуеми документи. Превозните средства и/или използваните 

съдове за транспорт на храни да се поддържат чисти, в добро състояние и да създават условия, които 

не позволяват замърсяване на храните. Когато по едно и също време превозните средства и/или 
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съдовете се използват за транспорт на храни и други стоки или за транспорт на различни видове 

храни, да се осигуряват условия за ефективното им разделяне. Храните да се поставят в превозните 

средства по начин, който намалява до минимум риска от замърсяването им. 

При транспортирането на храната да се спазват изискванията на приложение II, глава IV на 

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за 

хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.). 

3.11. Транспортните разходи до мястото на доставка са за сметка на изпълнителя/ите и следва да 

бъдат включени в предложената от участника цена. Товаро-разтоварните работи се извършват от и за 

сметка на изпълнителя/ите и следва да бъдат включени в предложената от участника цена. 

3.12. Хрната да се приготвя в деня на доставката. Не се допуска доставка на храна, приготвена от 

предния ден. 

3.13. Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно доставя:  

 Закуски на адрес: гр. Карнобат ул. «Димитър Полянов» № 13 между 8:00 – 8:30 часа 

 Готови ястия (обяд)на адрес: на гр. Карнобат ул. «Димитър Благоев» №44 между 11:30 – 12:30 

часа. 

3.14. Ако храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да предпазва продукта 

от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. 

3.15. Ако храната се доставя за разпределяне на място, то тя се пренася в термофорни кутии/съдове, 

запазващи нейните органолептични качества и се доставя до съответното помещение за ученическо 

столово хранене, където се разпределя в посуда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

случай че възложителят не разполага с посуда).   

3.16. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление 

безопасността на храните. 

3.17. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по 

ообособени позиции, като не се допуска повторяемост за 5/пет/дни. 

3.18. В празничните дни храната да бъдесъобразена с подходящо меню, съгласно настъпващия 

празник. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

  

4.1. Изисквания. 

   4.1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или 

обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически 

потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката.  

 В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението трябва да 

отговаря самостоятелно на изискванията по т. 1. Едно от лицата, участници в обедине-нието, следва 

да бъде упълномощено да представлява обединението. 

 4.1.2. Декларация за участие на подизпълнители, в която се посочват имената им, в случай че 

участникът предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. 

 4.1.3. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, 

регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните. За 
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доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или 

договор за наем на помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците . 

 4.1.4. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето 

транспортно средство, регистрирано в РЗИ или ОДБХ, освен ако не е наемател на стола на 

училището, което провежда процедурата. За доказване на това обстоятелство участникът следва да 

представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще извършва доставките 

и удостоверения за регистрация от РЗИ по реда на чл.3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за 

създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на 

чл.246, ал.4 от Закона за ветеринар-номедицинската дейност. 

 4.1.5.  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.Сред персонала следва да бъде включен и 1 шофьор, в случай че храната се приготвя извън 

сградата на училището, което провежда процедурата. Участникът представя списък на екипа, 

придружен от трудови или граждански договори,придружени с дипломи за завършено образование 

или други документи, удостоверяващи квалификацията на членовете на екипа. 

 4.1.6. Всеки един от участниците следва да има на разположение диетолог за изготвяне или 

съгласуване на предлаганите менюта с изискванията за ученическото хранене.Участникът представя 

документ, доказващ ангажираността на диетолог при изпълнението на договора за доставка на храна 

по настоящата процедура, както и диплома за завършено образование със специалност” диетолог”. 

Този документ може да представлява декларация за ангажираност от страна на диетолога и всякакъв 

друг документ, от който е видно, че диетологът е запознат с факта, че участникът участва в 

конкретната процедура и е съгласен да му съдейства при изготвяне на менютата в хода на 

изпълнение на договора. 

 4.1.7. Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно поне 1 договор с предмет 

приготвяне и доставяне на храна за училища през последните три години. За доказване на това 

обстоятелство , участникът следва да представи списък на договорите с такъв предмет на дейност. 

 4.1.8. Всеки участник представя примерно седмично меню за обяд и закуска, изготвено с участието 

на медицински специалист и отговарящо на изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005год. за 

физиологичните норми на хранене на населението и Наредба № 37 от 21.07.2009год. за 

здравословното хранене на учениците.В седмичното меню да бъде посочен и грамажа на порциите. 

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

отделно или за двете общо. 

          

 

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА  ОФЕРТАТА. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 

 

5. Общи изисквания 

5.1.1. 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. 

5.1.2. Всеки участник може да подаде само една оферта. 

5.1.3. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично упълномощено 

от него с нотариално заверено пълномощно лице. 

5.1.4. Всички страници се подписват от лицето, представляващо участника или от 

упълномощеното съгласно предходната точка лице. 

5.1.5. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба със 

съответно известие за доставяне. В случай, че офертата е изпратена по пощата с обратна разписка 

или с куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така организирано, че да гарантира 

получаването й от възложителя до изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 
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5.1.6. Всички документи се представят в копия заверени от представляващия участника или 

изрично нотариално упълномощено от него лице. Всички документи на чужд език следва да бъдат 

представени в превод на български език. 

5.1.7.  Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по кратък от 30/тридесет/ дни, считано от 

крайния срок за подаване на офертите. 

5.1.8.  До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да оттегли офертата 

си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника. 

 

5.2. Изисквания относно цените. 

5.2.1. Цената на храната се формира на база единична стойност на обедно меню и закуска, което 

участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си, описано ценово 

предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в съответствие с Приложение № 5 към 

настоящата документация. 

5.2.2. Цената на обедно меню и закуска, трябва да включва всички разходи по производство и 

доставката на храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата 

документация. 

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

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

 

 

 

5.3. Предаване и получаване на офертите 

5.3.1. Оферти се приемат до 10.12.2014г. от 8:00 до 17:00 часа, всеки работен ден, в сградата на 

СОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Карнобат, в Канцеларията на ЗАТС, приземен етаж. 

Утвърдената документация за кандидатстване също се получава от канцеларията на ЗАТС, всеки 

работен ден от 8:00 до 17:00 часа или на посочения интернет адрес на училището 

5.3.2. Срокът на валидност на офертите е 30 (тридесет) календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите. Участникът посочва срока за валидност на офертата си в 

Предложение за изпълнение. 

5.3.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

5.3.4. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка. 

5.3.5. Участникът поема всички рискове по предаването, включително форс мажор.  

5.3.6.   Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Пликът да е надписан ”Оферта за 

възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:” Доставка на храна по 

предварителна заявка по две обособени позиции”, включително обособената позиция, за която 

участва, наименование на участника,, адрес за кореспонденция и телефон. 

Пликът съдържа 3 отделни запечатани и надписани плика, както следва: 

Плик № 1 -  „ Документи за подбор” – в който се поставят документите за подбор по чл.56, ал.1, 

т.1,6,8,11-14 от ЗОП. 

Плик № 2 - „ Предложение за изпълнение на поръчката”- в който се поставят документите по 

чл.56, ал.1, т.7 и 9. 

Плик № 3 – „ Предлагана цена”. 

 

5.4. Съдържание на офертата.                                                                                                               

   5.4.1.  Оферта- Приложение № 1 

5.4.2. Административни сведения за участника - Приложение № 2  
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5.4.3. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 

5.4.4. При участник обединение, което не е търговско дружество, се представя    копие от 

документа за създаването му.  

5.4.5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, чл.47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП                

            -  Приложение № 3 

   5.4.6.   Декларация съдържаща списък на техническото оборудване, с което разпо-          

 лага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 4 

   5.4.7.    Санитарно разрешително за транспортното/-ите средство/а, с което/-ито ще се        

   осъществяват доставките, удостоверяващо, че отговаря/т на ветеринарно-санитарните и    

   хигиенните изисквания - заверено/и копие/я.  

5.4.8.   Удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните - заверени копия. 

5.4.9. Ценово предложение – Приложение № 5. Предлаганата от участника цена да  е посочена в 

български лева, с включен ДДС. Стойността на поръчката се оферира от участника в единична 

стойност (цена на закуска и/или порция храна за обедно хранене на човек на ден) в ценовото му 

предложение за всяка обособена позиция, за която участва. 

5.4.10.  Срок за реагиране при извънредни доставки – Приложение № 6 

5.4.11.  Ако участник не представи някой от посочените в настоящата заповед      

  документи или представените документи не отговарят на предварително                  

  определените изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

РАЗДЕЛ 6.  КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

6.1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, подали    оферта за 

изпълнение на поръчката, са в писмен вид.  

6.2. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците,се връчват лично 

срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс или по e-mail с 

потвърждение за получаването му. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

7.1.  Офертите се разглеждат от специално назначени от Възложителя длъжностни лица, които 

следва да отворят офертите по реда на тяхното постъпване и да проверят дали са представени 

всички изисквани документи и доколко офертите съответстват с други изисквания на възложителя.  

7.2. Критерият за оценка на офертите е ” икономически най-изгодна оферта” като показателите 

са следните:  

7.2.1. Комплексна оценка на ценовите оферти според предварително обявените критерии: За 

икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. 

 

а/ Показатели за оценка на офертите 

 

№ Показател Тежест в КО 
А Предлагана цена 40% 
Б Срок за реагиране в случай на 

рекламация 
25% 

В Срок за доставка на продукта 35% 
 

 

б/ Методика за изчисляване оценката на офертите 
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Ккомпл. / комплексна оценка КО / се определя като сбор от оценките по посочените по-горе 

основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, 

изразено чрез следната формула: 

            КО = ( А х 0,5 ) + ( Б х 0,25 ) + ( В х 0,25 ) 

 

А. Предлагана цена 

 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

 

А = Ц min  х 100 

       Ц уч.  

 

Където :  

 

Ц уч. е предложената цена на участника 

Ц min е най-ниската предложена цена от участниците. 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. 

 

Б. Срок за реагиране в случай на рекламация 

 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

 

Б =  Срок min х 100 

        Срок уч. 

 

Където: 

 

Срок min е най - краткият предложен срок за реагиране  

Срок уч. е предложеният от оценяваният участник срок за реагиране 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. 

 

В. Срок за доставка на продуктите 

 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

 

В =  Срок min х 100 

        Срок уч. 

 

Където: 

 

Срок min е най - краткият предложен срок за доставка  

Срок уч. е предложеният от оценяваният участник срок за доставка 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. 

 

 На първо място се класира икономически най-изгодното предложение, получило най-висока 

комплексна оценка/ Ккомпл. =  КО / 

 

7.3. Комисията има право да отстрани от участие в процедурата участник, който : 

7.3.1. не е представил някой от необходимите документи; 
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7.3.2. е представил оферта, която е непълна; 

7.3.3. не отговаря на предварително обявените условия и изисквания. 

7.4. За класиран на първо място за съответната обособена позиция ще бъде определен 

участникът,получил най-висока комплексна оценка. На следващо(второ,трето, четвърто и т.н.) 

място ще бъде класиран всеки следващ участник, получил по-малък брой точки от комплексната 

оценка. 

7.5. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който 

съдържа: 

7.5.1. дата на съставяне на протокола;  

7.5.2. състав на комисията;  

7.5.3. списък на участниците и офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството;  

7.5.4. резултатите от разглеждането и оценяването на оферти, включително оценките по всеки 

показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;  

7.5.5. класирането на участниците;  

7.5.6. предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано предложение за 

преустановяване избора на изпълнител;  

7.5.7. имената и подписите на членовете на комисията.  

7.5.8. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация.  

7.6. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на    възложителя. 

   7.7.      Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2014год. от 13,00 часа в СОУ” Св.св. Кирил    

      и Методий” гр. Карнобат в мултимедиен кабинет на III – я етаж. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 

8.  Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител, съответстващ на проекта за договор, представен като Приложение № 7, в който се 

включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 

определен за изпълнител.   

 

 

М.Караманова 

Директор:………… 
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Приложение № 1 

 

 

ОФЕРТА 

 

До 

“..................................................................  

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

 

 

Уважаеми госпожо Господин (Госпожо) директор, 

 

След като се запознах с условията за възлагане на обществената поръчка за приготвяне и 

доставка на обедна храна и закуски за учениците от СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Карнобат, от 

името на представлявания от мен участник, заявявам: 

 

1. Изразявам желание да участвам в процедурата за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка за приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците от 1-ви до 4-ти клас и закуски за 

учениците от ПГ и 1-ви до 4-ти клас на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Карнобат.  

 

2. Приемам всички условия за участие в процедурата, като при подготовката на настоящата оферта 

съм спазил /а/ всички изисквания за нейното изготвяне. 

 

3. Тази оферта е валидна за срок 30 дни от крайния срок за получаване на офертите. 

 

4. Цената на предлаганите готови храни включва всички разходи до указаното от Възложителя място 

за доставка, включително разпределянето и сервирането. 

 

5. Приемам представлявания от мен участник да приготвя и доставя ежедневно в СОУ „Св.св.Кирил 

и Методий“ гр. Карнобат и предава на определено от Вас лице висококачествени, пълноценни и 

безопасни храни за учениците до 31.12.2015 г., считано от датата на сключване на договора и за 

закуски до 31.12.2015г., като гарантираме доставка на храната и при следните условия: 

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

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

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

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

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

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

 

6. Предлагам следните възможности за рекламации при установяване на липси или некачествени 

храни и/или хранителни продукти: 
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...............................................................…………....…………….................................. 

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

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

 

7. Приемам изцяло приложения към документацията проекто-договор. 

 

8. Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи по Закона за обществените 

поръчки и утвърдените от Вас условия за участие.  

 

 

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

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

                    подпис и печат на фирмата       
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Приложение № 2 

 

                              АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника:           

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

 

 ЕИК/Булстат……………………………………… 

 

2. Координати: 

            Адрес:…………………………………………….................……… 

Телефон/факс/е-mail: ……………….................….….………………........ 

 

3.              Лице, представляващо участника: 

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

(трите имена, ЕГН) 

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

 (длъжност) 

 

4. Лице за контакти: 

…………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

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

(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: ……………….................….….………………........... 
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6. Кратка презентация на фирмата : 

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

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

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

 

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

 ……………………….. 
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Приложение № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният/-ната ______________________________________________________,  

                                                                         (трите имена) 

ЕГН ___________________, в качеството си на _______________________________ на  

     (длъжност/качество с представителна власт) 

__________________________________________________________________________,  

                                       (фирмата на участника) 

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: ________________________________, със седалище и адрес на управление: 

________________________________ - участник в обществена поръчка с предмет „Доставка на обедна храна и 

закуски за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат „ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за: 

  (зачертайте невярното) 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

    г.                                      Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                      (подпис)         

                                                                

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

  

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

     (трите имена) 

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

     (длъжност/качество с представителна власт) 

………………………………………………………………………..……………………,  

                                    (фирмата на участника) 

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на обедна храна и закуски за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“гр.Карнобат “ 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, град Карнобат 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

    г.                                      Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                      (подпис) 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

  

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

     (трите имена) 

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

     (длъжност/качество с представителна власт) 

………………………………………………………………………..……………………,  

                                    (фирмата на участника) 

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на обедна храна и закуски за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“гр.Карнобат “ 

 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

    г.                                        Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                       (подпис) 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 ЗОП  е достатъчно 

подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 

47 ал.6 ЗОП.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП 

  

Долуподписаният/ната………………………………………………………………………, в качеството 

си на …………………………………………… (управител или друг представител) на 

………………………………………………... (наименование на участника), и с оглед на участието на 

представляваното от мен дружество в обществена поръчка с предмет: „Доставка на обедно хранене и 

закуски за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат “ 

 

 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и че: 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения; 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в публичната покана за възлагане на обществената 

поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

обществената поръчка; 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в 

настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

……………..2014 г.                  ДЕКЛАРАТОР:  

гр.                                                                                                     /…………………………/ 

 

 

 

 

 

http://kirilimetodikt.com/


СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ” гр. Карнобат 
ул. ”Димитър Благоев” № 44; тел./факс: 0559 229 79 

e-mail:kirilimetodi@abv.bg 

http://kirilimetodikt.com/ 

22 | P a g e  
 

 

 

 

 
АКО Е ПРИЛОЖИМО! 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка  

 

Долуподписаният/-ната.................................................., ЕГН ............................................, в качеството си на 

........................................................ на  

                      (длъжност/ качество с представителна власт) 

…………………......................................................................,  

                              (наименованието на дружеството) 

ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ……………………………… 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен ..............................................................................................., е  

                                                         (наименованието на дружеството) 

съгласно да участва като подизпълнител на участника ........................................................  

                                                                                                      (фирмата на участника) 

в обществена поръчка с предмет:  „Доставка на обедно хранене и закуски за нуждите на СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр.Карнобат “ 
 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:  

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

(изброете конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в 

горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на неверни данни и 

деклариране на неистински  обстоятелства. 

Дата:......................г.                                          Декларатор:............................... 

(подпис и печат) 
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Приложение 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,  

СЪДЪРЖАЩА ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,  

 

КОЕТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР/И С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ (ОБЯД) И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА СОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  ГРАД КАРНОБАТ  ЗА ПЕРИОДА ОТ 

01.01.2015Г. ДО 31.12.2015Г.,ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

 
 Описание 

(Вид/Марка/Модел, 

Рег. №) 

Бр. Собственик/ 

ползвател/ 

Кратка характеристика 

ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА И 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ДРУГО 

ОБОРУДВАНЕ 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 
Дата: .............................г.                                                  Подпис и печат: ................................................  
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Приложение 5 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

От ..................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

Със седалище и адрес на управление: 

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

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

 

тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ........................................... 

 

ЕИК/БУЛСТАТ: ............................................................. 

 

Регистрация по ЗДДС: .................................................... 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. За извършване на доставката по Обособена позиция №1 - Доставка на готови ястия (обяд) 

по предварителни заявки за обедно хранене на ученици ние предлагаме обща цена от 

...................…...... (......................................словом) лв. с включен ДДС. 

2. За извършване на доставката по Обособена позиция №2 – Доставка на закуски по 

предварителни заявки за ученици от подготвителна група и  І - ІV клас ние предлагаме обща цена от 

...................…...... (......................................словом) лв. с включен ДДС. 

Цената е формирана както следва: 

 

 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 –  

 

№ Описание 

на стоките, предмет на доставка по 

артикули 

Количество Ед.цена с вкл. 

% печалба с 

ДДС 

Обща 

стойност 

1 2 3 4 6   5 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –  

 

№ Описание 

на стоките, предмет на доставка или 

посочване на различни варианти на меню 

Количество Ед.цена с вкл. 

% печалба с 

ДДС 

Обща 

стойност 

1 2 3 4 6   5 

     

 

 

 

 

        Забележка: Предложената от участника обща стойност на доставката за 

съответната обособена позиция  няма да може  да бъде завишавана за срока на действие на 

договора, в случай, че бъде избран за изпълнител по него. 

 

3. При така предложените от нас цени сме включили всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 

 

Дата : ……………….…..     Подпис и печат: ………………....... 
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Приложение:6 

 

 

СРОК ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ДОСТАВКИ 

 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

1.   За извършване на извънредна доставка по Обособена позиция №1 - Доставка на    готови ястия 

(обяд) за обедно хранене на ученици от І-ІV клас на СОУ»Св.св.Кирил и Методий» гр.Карнобат, 

ние предлагаме следния най-кратък срок за доставка/ в минути и часове/...................…...... 

(......................................словом) часа. 

 

 

2.   За извършване на извънредна доставка по Обособена позиция №2 – Доставка на закуски на 

ученици от подготвителна група и  І - ІV клас на СОУ»Св.св.Кирил и Методий» гр.Карнобат, 

ние предлагаме следния най-кратък срок за доставка / в минути и часове/ ...................…...... 

(......................................словом) часа. 

 

 

 

 

 

 

Дата : ……………….…..     Подпис и печат: ………………....... 
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Приложение:7 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР 

 

 Днес, …………2015 г. в град Карнобат, се сключи настоящия договор между: 

 

          СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с адрес: гр. Карнобат, ул. Димитър Благоев № 44 , ЕИК 

000042679,представлявано  от  МАРГАРИТА ИВАНОВА КАРАМАНОВА, в качеството му на 

директор, наричана накратко Възложител, от една страна 

и  

„...........................................................” ........................, със седалище и адрес на управление: 

........................................, ЕИК ......................., представлявано от Управителя ..................., наричано 

накратко Изпълнител, от друга страна. 

 

 

  СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да приготвя  и доставя закуски и/или за 

храна обяд съобразени с действащото законодателство и специфични изисквания за приготвяне на 

храна за ученици срещу цена, която Възложителят се задължава да заплати в размера и при 

условията на проведената процедура за обществена поръчка и  уговорени по-долу. 

(2)  Изпълнителят се задължава да приготвя храна, която да отговаря на изискванията на Наредба № 

37/21.07. 2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците, 

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, Наредба 

№ 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на 

земеделието и храните, доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 

ученическото столово хранене, издателство Техника, 2002год., одобрен с писмо № 74-01-

73/28.06.2012год. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.. 

Вложените продукти да отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с 

него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика, 

като продуктите от животински произход трябва да са снабдени със сертификат за качество от РЗИ. 

(3) Изпълнителят се задължава да извършва ежедневни доставки на обедно меню и закуски както 

следва: 

 Закуски на адрес:  гр. Карнобат ул.»Димитър Полянов»  № 13 между 8:00 – 8:30 часа; 

 Готови ястия (обяд) на адрес : гр. Карнобат ул. «Димитър Благоев»  № 44 между 11:30 – 12:30 

часа. 

 

(4) Предлаганите от изпълнителя менюта трябва да представляват комбинация от ястията, описани в 

техническото му предложение за изпълнение на поръчката, като включват три ястия – супа, основно 

ястие и десерт. 

 

 

 (5) Закуските да бъдат от следните групи: 

http://kirilimetodikt.com/


СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ” гр. Карнобат 
ул. ”Димитър Благоев” № 44; тел./факс: 0559 229 79 

e-mail:kirilimetodi@abv.bg 

http://kirilimetodikt.com/ 

28 | P a g e  
 

- сандвичи с меса , риба или яйца 

- сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/ 

- тестени закуски с ограничено влагане на мазнини-баници с млечна, зеленчукова или месна 

плънка, пици, сиренки, кифли- не повече от два пъти седмично 

 

 

 ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 12 месеца – от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год. или до 

провеждането на нова процедура. 

  

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя закуски и/или обедна храна на цените, 

предложени в офертата му въз основа на която е определен за изпълнител, която е неразделна част от 

този договор. 

(2) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него количество доставени готови 

храни до 30 дни  след издаване на фактура. 

(3) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

Изпълнителя  
IBAN ...................................,  

BIC ............................. 

при ........................, срещу издадена фактура. 

(4) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени, посочени в ценовото предложение 

на Изпълнителя за целия срок на договора. 

(5)  Изпълнителят получава остатъка по посочената в ценовото предложение цена, след осигуряване 

на купони за учениците, които се закупуват от родителите, след като е осигурен представител на 

изпълнителя за раздаването им. 

 

ІV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя храната, предмет на настоящия договор и доставя същата, както 

следва:  

• Закуски на адрес: гр. Карнобат ул. „ Димитър Полянов ”  № 13  между 8:00 – 8:30 часа 

• Готови ястия (обяд) на адрес: гр. Карнобат ул. „ Димитър Благоев ”  № 44 между 11:30 – 12:30 

часа. 

  (2) Храната се предава от лице, определено от Възложителя в кухненския блок на СОУ 

„Св.св. Кирил и Методий“ гр. Карнобат, опакована без рискове за повреждане или влошаване на 

хранителните и качества.  

 

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 

Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира храна в опаковки за еднократна употреба, които осигуряват 

съхранението и от вредни външни въздействия, в състояние годно за консумиране и запазват 

температурата и хранителните и органолептичните й качества.  

(2) Пакетираните храни трябва да са поставени в кашони (касетки) и да имат указателни етикети. 

(3) Съдовете, в които е поставена готовата храна в течно състояние, трябва да имат маркировка, 

която да съдържа: 

а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора; 

 б/ датата на приготвяне на храната и трайността и. 
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(4) Изпълнителят носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за вреди причинени от 

некачествена храна. 

 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) Изпълнителят има право: 

1. да получи цената на доставената обедна храна за учениците в размер, по начин и в 

сроковете, определени в раздел ІІІ от този договор и Приложение № 5 към него; 

 

(2) Изпълнителят се задължава: 

 1. да приготвя и доставя на Възложителя висококачествена, пълноценна и безопасна храна в 

съответствие с предвидения в предложението му грамаж и при спазване на нормативните изисквания 

в областта; 

2. да доставя на Възложителя, както следва: 

• Закуски на адрес: гр. Карнобат ул. „ Димитър Полянов ”  № 13  между 8:00 – 8:30 часа 

• Готови ястия (обяд) на адрес: гр. Карнобат ул. „ Димитър Благоев ”  № 44 между 11:30 – 12:30 

часа. 

3. да предава храната на лице, посочено от Възложителя; 

4. до 5 (пето) число на месеца да предава необходимите фактури и други документи за 

храната, доставена през предходния месец; 

5. да транспортира готовата храна, съобразно предвиденото в чл. 4, ал. 2 и чл. 5 от настоящия 

договор; 

6. да изготвя купони за учениците, които се раздават от упълномощено лице от негова страна. 

 

 (3) Изпълнителят е длъжен при поискване да представя сертификат за качество от РЗИ за 

доставените хранителни продукти от животински произход. 

(4) Упълномощен представител на Изпълнителя подписва двустранен приемно-предавателен 

протокол, който удостоверява предаването на съответните количества обедна храна и съответствието 

й с уговореното качество.  

  

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. (1) Възложителят има право: 

 

1.  да получи приготвената обедна храна, предмет на този договор в сроковете, в заявеното 

количество и по цени, определени в предложението на Изпълнителя, настоящия договор и в 

Приложение № 5 към него; 

2. да дава задължителни указания на Изпълнителя за промени в предложените месечни менюта, 

като може да променя комбинациите от ястия в тях.  

 

 

 

(2) Възложителят се задължава: 

1. да заплати реално доставената храна в срок и по цена, съгласно условията на настоящия договор и 

Приложение № 5 към него; 

 2. да получи храната на уговореното място и да я прегледа; 

 (3) Упълномощен представител на Възложителя подписва двустранен приемно-предавателен 

протокол, който удостоверява получаването на съответните количества приготвена обедна  храна. 
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VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставяната готова храна. 

(2) В случай, че при подписването на приемно-предавателен протокол за получаване на съответното 

количество готова храна, Възложителят установи разлика в броя (грамажа) на заявените порции и 

броя (грамажа) на порциите, указани върху съда за транспортиране, той отправя писмено искане до 

Изпълнителя да достави липсващото количество в срок, указан в отправеното искане или да 

приспадне липсващото количество от дължимата цена.  

(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат констатирани при 

обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от Изпълнителя в лаборатория 

на РЗИ за становище, като и двете страни по договора се задължават да приемат получените 

лабораторни  резултати. 

(4) Когато отклоненията в качеството са толкова големи, че я правят негодна за консумиране, 

Изпълнителят доставя допълнително храна,съгласно Приложение №6 към документацията, като в 

този случай както некачествената, така и доставената повторно храна е за сметка на Изпълнителя. 

 

IХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.9. (1) В случай на забава на изпълнението за плащане от страна на Възложителя, той дължи на 

Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% върху забавеното плащане за всеки ден забава, но общо не 

повече от 10 % от стойността на забавеното плащане..  

(2) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор от 

страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена поръчка на основание 

чл. 10, ал. 1, т. 3, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от 

прогнозната стойност на поръчката. 

(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 

стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 10. (1) Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на неговия срок; 

            2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни; 

 3. с едностранно известие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят системно 

извършва доставки в отклонение от предвиденото количество и качество; 

             (2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до страна 

по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в писмена форма, 

като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или куриерска служба на 

регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг адрес, предоставен писмено от едната 

страна на другата. Всички тези уведомления и съобщения се считат за връчени на датата на 

получаването им от адресата.  

 

Чл. 12. (1) При подписването на настоящия договор Изпълнителят представя: 

http://kirilimetodikt.com/


СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ” гр. Карнобат 
ул. ”Димитър Благоев” № 44; тел./факс: 0559 229 79 

e-mail:kirilimetodi@abv.bg 

http://kirilimetodikt.com/ 
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1. гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на ...................... лева 

(..................................), която сума представлява 1 % от прогнозната стойност на договора. 

Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и не дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него; 

2. документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП; 

             (2) Гаранцията се освобождава до 3 работни дни от поискване от страна на Изпълнителя или 

по инициатива на Възложителя, но не по-рано от 3 работни дни след прекратяване действието на 

този договор; 

 

Чл. 13. (1) Договорът може да бъде изменян само при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

(2) Измененията на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена форма, не 

противоречат на действащото законодателство и са надлежно подписани от или от името на 

Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения” се разбира всяко изменение, допълнение, 

заличаване или заместване. 

 

Чл. 14. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на неговото 

изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по съдебен ред.  

 

Чл. 15. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и останалите действуващи към момента на сключване и изпълнение на 

договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

за Възложителя: …………............          за Изпълнителя: ………….......... 

 

 

 

http://kirilimetodikt.com/

