
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” КРИЧИМ 

 4220 гр. КРИЧИМ, бул. „Тракия ”№ 24, тел. 03145/24-73, e-mail: pslaveikov@abv.bg 

        П р и л о жен и е  №  1  

Т Е Х Н И ЧЕ С К О  И  Ц Е Н О В О  П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  

От: ......................................................................................................................................................, 

(собствено, бащино, фамилно име) 

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

(длъжност) 

на участник: ....................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с поканата и Техническата спецификация за избор на изпълнител чрез 

директно възлагане с предмет „Доставка на закуски за учениците от първи, втори, трети и 

четвърти клас“ и „Доставка на готови ястия за обяд за учениците от първи, втори, 

трети, четвърти, пети, шести и седми клас” на СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно указанията за участие, описани в техническата 

спецификация, като желаем да подадем оферта за изпълнение на договор за: 

 „Доставка на закуски за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас на СУ „П. Р. 

Славейков”, гр. Кричим;  

„Доставка на готови ястия за обяд за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, 

шести и седми клас на СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим ”; 
 

/Всеки участник подчертава договора/ите, за който/които участва/ 

 

Отговарям на изискванията за участие, за да бъда допуснат до оценяване: 

1. Представляваният от мен търговец е вписан в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията с ЕИК _____ ___________    Телефон /факс/.................................................,  

е-mail: .................................................  

Обслужваща банка: ......................................................................................................... 

(наименование на обслужващата банка) 

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

(IBAN  сметка, BIC код на банката) 

2. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ____________________подизпълнители. 
(ще използвам/ няма да използвам) 

 3. Заявяваме, че сме запознати с изискванията към изпълнението на договорите, условията 

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

което се ангажираме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия в 

съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. 

4. Запознати сме с проекта на договорите, приемаме условията им, в това число и 

предвидените условия и начин на плащане. 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения към 

поканата образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от 

задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора. 
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6. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от . . . . . . (…… … …… …. )  календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти. 

7. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя.  

8. Приемам представлявания от мен участник да приготвя и доставя храна в СУ „П. Р. 

Славейков” 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 и изброените 

в Техническата спецификация законови и подзаконови нормативни актове, както и 

законодателството на ЕС.  

9. Като приложения към настоящото техническо предложение представяме на Вашето 

внимание изготвените от нас и съгласувани с диетолог или технолог по хранене седмични 

менюта (Приложение № 2 и Приложение № 3).  

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

свежестта на продуктите в индивидуална опаковка за еднократна употреба, запазващи 

органолептичните качества на храната.  

11. Гарантирам добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

12. Декларирам, че храната ще се приготвя в деня на доставката и в часовете, описани в 

Техническата спецификация. 

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

ястие. 

14. Гарантирам пълна подмяна на приготвената храна в случай на отклонение в качеството 

й. В този случай ще доставя качествена храна, като както некачествената, така и доставената 

повторно храна ще е за моя сметка. 

15. Предлаганите продукти няма да съдържат генетично модифицирани организми, 

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

16. Предлаганата храна ще бъде висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря 

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

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

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

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

актове; 

19. Доставяната храна ще отговаря на изискванията, посочени в: Наредба № 37/21.07.2009 

на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Наредба № 1 от 

26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; Наредба 1 от 9.01.2008 г. за 

изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.; Наредба за изискванията за 

етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.; Наредба № 16 от 28 май 

2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ 

бр. 43 от 8.06.2010 г.; Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, 

бр. 107 от 15.11.2002 г.; Наредба за изискванията към някои частично или напълно 

дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 

5.09.2002 г., Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., Наредба за изискванията 

към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., Наредба № 9 

от 16.09.2011г. 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, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 



 

20.09.2011г.; Наредба № 23/19.07.2003 за физиологичните норми за балансирано и рационално 

хранене на деца от 6 до 18 годишна възраст; Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за 

храните; Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти; Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията 

от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 

контакт с храни; Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне 

на максималното съдържание на някои замърсители в храните; Регламент (ЕО) № 509/2006 на 

Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно 

специфичен характер; Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 

година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, 

защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по 

отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои 

допълнителни преходни разпоредби; Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 

година относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат 

непоносимост към глутен; Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 година относно хигиената на храните; Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски 

парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни 

правила за храните от животински произход; Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски 

парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за 

организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, 

предназначени за човешка консумация; Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне 

на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на 

предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца 

или по-малко; Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите 

за търговия с яйца; Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 

ензимите в храните и ароматизантите в храните; Регламент (EO) № 2073 на Европейската 

комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните; Регламент (EO) 

№ 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни правила за 

прилагането на регламент (EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете 

и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. 

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

основно ястие. 

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

настъпващия празник. 

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

настоящата обществена поръчка. 

23. Задължаваме се да осигурим всеки ден чували, в които да се събират еднократните 

опаковки от доставената храна и почистващи и дезинфекциращи препарати, които да се 

използват в столовата разливочна. 

24. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем 

гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 2% от общата стойност на договора без 



вкл. ДДС. Съгласни сме гаранцията за изпълнение на договора да бъде освободена в едномесечен 

срок след приключване на изпълнението на договора. 

25. Към настоящата оферта прилагаме седмични менюта, както следва: За доставка на 

закуски - Приложение № 2 и за доставка на обедно хранене – Приложение № 3.  

 

26. С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в процедура за 

избор на изпълнител чрез директно възлагане с предмет предмет „Доставка на закуски за 

учениците от първи, втори, трети и четвърти клас“ и „Доставка на готови ястия за обяд 

за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми клас” на СУ „П. Р. 

Славейков”, гр. Кричим, както следва:  

- За доставка на закуски за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас: 

цена за един брой закуска за един ученик – ....................................(..........................) лева без 

включен данък върху добавената стойност; 

 

- За доставка на готови ястия за обяд за учениците от първи, втори, трети, 

четвърти, пети, шести и седми клас:  

 цена на един брой обяд за един ученик, включващ: първо – супа, второ – основно ястие 

и хляб – ....................................... (..............................) без включен данък върху добавената 

стойност; 

27. Цените са единични за съответната доставка, за която е подадено предложението. 

28. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 

възложителя по обществената поръчка. 

29. Посочени цени са в български лева. 

30. Посочените цени са крайни и включват всички разходи, включително и транспорт, по 

изпълнение предмета на поръчката, при условията на доставка. 

 

 

 

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

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

                    подпис и печат на фирмата       

 

дата: ................... 2022 година  


