
 

 

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

ЗАПОВЕД 

 

№  299 / 03.12.2014 г. 

 

На основание на чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната 

просвета и чл. 3, ал. 1, т. 2 и глава осем „а” от ЗОП, Постановление № 308/2010 г. на 

Министерски съвет за осигуряване и разпределяне на средствата за подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I - IV 

клас, и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти (закуски и обедно 

хранене) за нуждите на учащите в СОУ "Св.св.Кирил и Методий", град Карнобат за периода 

от 01.01.2015 г. до 31.12.2015год. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 I. Откривам   процедура по чл.101а, 101б от Глава осем „а” от ЗОП за определяне на 

изпълнител/и по 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 01.01.2015год. до 31.12.2015год. по две обособени позиции: 

 

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

хранене в СОУ "Св.св.Кирил и Методий" град Карнобат; 

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

подготвителната група и за учениците от начален етап в СОУ "Св.св.Кирил и Методий" град 

Карнобат.  

         II. Обект на поръчката – доставка 

 

         III. Кратко описание на поръчката – доставка на храна по предварителна заявка по 2 

обособени позиции. 

 

         IV.  Код съгласно общия терминологичен речник(CPV) - 55524000 - 9 - приготвяне и 

доставяне на храна за ученически столове и бюфети. 

          

         V. Количество и обем:  

По обособена позиция 1: прогнозно 180 порции топъл обяд, за прогнозно 165 учебни дни за 

календарната 2015 година; 

По обособена позиция 2: прогнозно 270 броя закуски на ден, за прогнозно 165 учебни дни за 

календарната 2015 година. 

 

        VI. Прогнозна стойност: 51 975 лева с ДДС. 

 

 VII. Място на изпълнение на поръчката: СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр. 

Карнобат, ул.” Димитър Благоев ” № 44 – за обособена позиция 1 и 



СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Карнобат, ул.” Димитър Полянов ” № 13 – за 

обособена позиция 2. 

 

        VIII. Код по NUTS: BG 341 

 

 

IХ. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

 

Условия за участие. Изисквания към участника и документи, които следва да бъдат 

представени: 

    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.  

1.1. 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 

обединението, следва да бъде упълномощено да представлява обединението. 

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

разплащането и всичко останало се осъществява между възложителя и представляващото 

обединението лице. 

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

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

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

учредяване и нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представителя. 

 

  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. 

 

  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 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. 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. 

 

   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. 

 

  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. 

 

   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. 

 

   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. 

 

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

отделно или за двете общо. 

 

Х. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на сключване на договора до 31.12.2015 

год. 

 

ХI. Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта. 

 

ХII. Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.12.2014год. 

 

ХIII. Европейско финансиране: да 

 

ХIV. Допълнителна информация: 

 

1. Изисквания за представяне на офертите: 

 

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. 

1.2. Всеки участник може да подаде само една оферта. 

1.3.Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично 

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. 

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

упълномощеното съгласно предходната точка лице. 

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. 

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. 

1.7. 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 

1.8. 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. 

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

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя зе издава документ. 

1.10. 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. 

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

1.12. Всяка оферта да бъде окомплектована по надлежен начин в папка, с приложен 

подробен опис на представените документи, перфорирани и приложени вътре. 

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”. 

  

    2.  Участник, на който представените документи не отговарят на изискванията, се 

отстранява от участие в процедурата. 

    2.1. Длъжностните лица имат право по всяко време да проверяват заявените от участника 

данни в предложената оферта. 

    2.2. Неразделна част от публичната покана са утвърдените образци на документи, 

публикувани на интернет страницата на СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Карнобат –  

http:// kirilimetodikt.com. 

 

   ХV. Срок за публичен достъп до поканата: 10.12.2014год.  

 

   ХVI. Утвърждавам: 

1. Оферта; 

2. Документация за участие; 

3. Проект на договор за всяка обособена позиция; 

 

 



 



 


