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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  

ЗА 2014 Г.” 

 

 

 

Раздел І.  Условия за участие 

 

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице.  

2. Всеки от участниците в обществената поръчка се представлява от лицето, което 

съгласно документите за регистрация има представителна власт или от изрично упълномощено/и 

лице/а.  

3. Всеки участник може да подава само 1 (една) оферта. Участникът участва за една, за 

всички или за няколко обособени позиции. 

4. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и да се придържа към обявените  условия. 

 

Раздел ІІ. Условия за изпълнение на поръчката: 

 

 1. Място за изпълнение на поръчката – ОУ „Христо Ботев” град Раковски, с адреса, 

посочен в публичната покана. 

2. Вид на поръчката – публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/. 

3. Срок за изпълнение на поръчката – в учебните дни на календарната 2014 г., а именно: 

учебните дни през периода 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г. и учебните дни през периода 15.09.2014 

г. до 31.12.2014 г.. 

4. Избраният изпълнител при подписване на договора е длъжен да представи 

необходимите документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата  на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП. 

5. Хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, следва да отговарят на 

изискванията, регламентирани в Закона за храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, 

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти,  Наредба № 16 

от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци, Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, Наредба № 1 от 2008 г. за 

изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните 

норми за хранене на населението, Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиена на храните, Наредба 

№37/21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците, Регламент 853/2004/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход, Регламент /ЕО/ 543/07.06.2011 г. и други 

приложими изисквания на нормативи на Българската агенция по безопасност на храните, на 

изискванията свързани с детско- юношеско хранене и БДС. 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. 
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 6. Хранителните продукти да се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за 

храните, като при транспортирането им се спазват изискванията, регламентирани с чл. 5 от Наредба 

№ 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици. 

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

безопасността на храните.  

 6.2. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно 

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

 6.3. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

 6.4. Доставката на храните да се извършва по подходящ начин, запазващ целостта и 

свежестта на продуктите или индивидуална опаковка за еднократна употреба. 

 6.5. Кандидатите да притежават санитарни разрешителни за помещенията, в които се 

приготвя храната, съгласно изискванията на БАБХ, да имат собствен превоз и разрешителни за 

превоз на готова храна. 

6.6. Кандидатите за изпълнение на поръчката да имат назначено на щат най-малко едно 

лице с образование или квалификация в областта на общественото хранене, а седмичното меню 

да е съставено с участието на медицински специалист.  

6.7. Хранителните продукти да са придружени с необходимите сертификати. 

 6.8. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за 

вида на стоката, производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно 

изискванията на Наредба за изискванията за етикиране и представянето на храните. 

 6.9. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на предложената храна с 

отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час 

в деня на обаждането от констатиране на отклонението.  

6.10. Участникът трябва да притежава регистрация на обектите в БАБХ за извършване на 

съответната дейност, предмет на обществената поръчка.  

6.11. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително 

за превоз на храни.  

6.12. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника 

"Удостоверение за регистрация" на транспортното средство от НАССР за превоз на хранителни 

продукти.  

6.13. Участникът трябва да е в състояние да доставя конкретно заявени количества до 

крайния получател.  

 ***За удостоверяване на изброените  в т. 6.1., 6.5., 6.6., 6.10., 6.11. и 6.12. обстоятелства, 

участникът следва да представи надлежни документи. В случай на липса на такива, офертата 

на участника не се допуска до по-нататъшно разглеждане и оценяване.  

 За обстоятелствата по т. 6.2., 6.3., 6.4., 6.7., 6.8., 6.9. и 6.13. участникът следва да 

представи декларация, в която декларира, че ще спазва посочените изисквания, съдържаща 

изричното им изброяване. В случай на липса на такава, офертата на участника не се допуска 

до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

 

Раздел ІІІ. Изисквания за изготвяне и представяне на  офертите 

 

1. Общи указания 

1.1 Офертата се подава на български език, в писмена форма на хартиен носител.                    

 1.2 При изготвяне на офертите участниците трябва да се придържат точно към обявените 

от Възложителя изисквания и условия. 

1.3 Офертата и документите към нея се подписват само от лицето/а, представляващо/и 

участника или от изрично упълномощени за това лица, като при упълномощаването се изисква да 

се представи заверено пълномощно;  
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1.4 Офертата трябва да бъде подадена по образец към публичната покана и да съдържа 

Техническа спецификация, ведно с предложена цена за посочените обособени позиции по 

образец - Приложение № 1 (1а и 1б). 

1.5 До изтичането на срока за подаване  на офертите, определен в публичната покана,  

всеки участник може да промени,  допълни или оттегли офертата си. 

1.6.  Варианти 

Варианти  не се приемат. 

 

2. Подаване на офертата 

 Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, 

вкл. и обособената/ните позиция/ии, за които участва. 

 

Раздел ІV. Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” за съответната 

обособена позиция.  

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест:  

За ПОЗИЦИЯ №1 „Доставка на обяд за учениците, обхванати в целодневна организация на 

учебния ден от І-ви до ІІІ-ти клас в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски:  

ПОКАЗАТЕЛ – П 1 – Предлагана цена; ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛЯ - 60 

точки; 

ПОКАЗАТЕЛ - П 2 - Предложено меню на обядите; ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА 

ПОКАЗАТЕЛЯ - 40 точки; 

Комплексната оценка се определя по формулата: КО = П 1 + П 2, където: 

1. П 1 – „Предлагана цена” – 60 точки; 

2. П 2 – „Предложено меню на обядите” – 40 точки. 

 

За ПОЗИЦИЯ № 2 “Доставка на закуска и/или плодове за децата от подготвителните 

групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски”: 

ПОКАЗАТЕЛ – П 1 – Предлагана цена; ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛЯ - 60 

точки; 

ПОКАЗАТЕЛ - П 2 - Предложено разнообразие на изделията/закуските/вида плод; 

ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛЯ - 40 точки; 

Комплексната оценка се определя по формулата: КО = П 1 + П 2, където: 

1. П 1 – „Предлагана цена” – 60 точки; 

2. П 2 – „Предложено меню на обядите” – 40 точки. 

 

*** 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 

Обемът на доставките на храната за учениците на ОУ "Христо Ботев”, гр. Раковски, ще 

бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. 

Възложителят има право ежедневно да променя броя на заявяваните закуски и обеди според броя 

на присъстващите ученици. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в 

случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да 

претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му възложени доставки. 
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За Позиция №1:  

В училището на ден средно се хранят за обяд 85 ученици. Хранодните за периода на 

поръчката прогнозно са 160 за учебната 2013-2014г. Максималната единична цена за обедно 

хранене е до 2,40 лв. с вкл. ДДС. Храненето ще се извършва по предложени от Изпълнителя 

менюта-спецификации, които са подробно заложени в техническата спецификация към 

настоящите изисквания. 

Прогнозна стойност на поръчката – 32640 лв. с ДДС. 

За Позиция №2:  

В училището на ден средно закусват 280 ученици. Хранодните за периода на поръчката 

прогнозно са 160. Маскималната единична цена за закуска е 0,45 лв. с ДДС.  

Прогнозна стойност на поръчката – 20160 лв. с ДДС. 

  

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

изпълнение на договора е в размер на 52800 лева, с включен ДДС. 

 


