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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ: 

„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от Основно 
училище „Максим Горки", гр. Левски, в две обособени позиции: 

По позиция 1: Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна 
заявка за обедно хранене в ОУ „ Максим Горки " град Левски 

По позиция 2: Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна - „ закуска " за 
учениците от начален етап в ОУ „Максим Горки" град Левски. " 

2015 г. 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА 

1.1. С тези правила се определят условията за провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана , при условията и по реда на глава VIII „а" от Закона 
за обществените поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на 
учениците от Основно училище „Максим Горки", гр.Левски в две обособени позиции: 

По позиция 1:- Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна 
заявка за обедно хранене в ОУ „ Максим Горки " град Левски 

По позиция 2: Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна - „ закуска " за 
учениците от начален етап в ОУ „ Максим Горки " град Левски " 

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

ХЗ.Вид на процедурата: Публична покана за сключване на договори за доставка на 
обедна храна за учениците и за доставка на закуска (и/или плод, и или мляко /чай/, включително 
млечно- кисели продукти) в училището. 

1.4. Срок на изпълнение на поръчката: Договорите за приготвяне и доставка на храна, 
който ще бъдат сключени въз основа на провеждане на процедурата, ще бъдат за период от: 

По позиция 1: за доставка на обяд - от 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Прогнозният брой 
учебни дни за срока на договора е 160 дни. Доставките се извършват само в учебните дни от 
периода. 

По позиция 2: за доставка на закуска от 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Прогнозният брой 
учебни дни за срока на договора е 160 дни. Доставките се извършват само в учебните дни от 
периода. 

1.5. Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките на храна за обяд и за 
закуска за учениците на ОУ „Максим Горки" 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. Изпълнителят по 
договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени 
доставки. 

1.6. Общата прогнозна стойност за потенциалните поръчки за доставка на храна за 
времето за изпълнение на договора е в размер на 48000 лева без ДДС за обяд и 12000 лева без 
ДДС за закуска, общо 60000 лева (ВС1Ч) без ДДС. 

1.7. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на доставките по настоящата 
процедура е: ОУ„Максим Горки", град Левски. 

1.8. Начин на плащане на доставките: по банкова сметка на изпълнителя след 
представяне на: 

Фактура до пето число на следващия месец за извършените доставки през предходния 
месец. Разплащането се извършва в лева по банков път до 10 (десет) календарни дни от датата 
на представяне на фактурата от бюджета на съответното учебно заведение. 



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. В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението 
трябва да отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.2. 

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

2.2.2. Отношенията с обединението по повод сключване на договора, кореспонденцията, 
разплащането и всичко останало се осъществява между възложителя и представляващото 
обединението лице. 

2.2.3. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за 
посочените в офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 

2.2.4. 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 

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. Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 
3.2.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички 

изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 
3.2.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 
3.2.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 
3.2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на 

Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 
3.2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на 

Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

3.2.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 

3.2.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 



3.2.8. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да 
отговарят на изискванията на Наредба №108 от 12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество 
и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на 
стандартите на Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 
(ЕО). 

3.2.9. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 
ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-
0173/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на 
учениците. 

3.2.10. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 
съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

3.2.11. Храната да се приготвя в деня на доставката. 
3.2.12. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 
3.2.13. Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

участието на диетолог за период от един месец и се представят за одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за следващия. 

3.2.14. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията - супа или 
основно ястие по Обособена позиция 1. 

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

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

3.2.17. Доставката на храните по ОП1 да се извършва в термосъдове, а ОП2 - в 
индивидуална опаковка. 

3.2.18. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя 
по настоящата обществена поръчка. 

3.2.19. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за 
управление безопасността на храните. 

3.2.20. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените 
приложения по обособени позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП1 и 
ОП2. 

3.2.21. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената 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. В този случай Изпълнителят доставя 
до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно храна е за 
сметка на Изпълнителя. 

3.3. Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно 
доставя на следния адрес: ОУ «Максим Горки», гр. Левски, ул. „Васил Априлов" №50. 

По позиция 1: обедна храна до 11,30; 
По позиция 2: закуска между 8:00 и 8:20 часа. 



РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

4.1. Участникът може да бъде българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, обявени от 
Възложителя в публичната покана и в настоящата заповед. 

4.1.2. За доказване на изискването по т.1 се представя ЕИК, а когато е физическо лице -
документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице, документът се представя и в официален превод на български език; 

4.1.3. Декларация за участие на подизпълнители, в която се посочват имената на 
подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато 
участникът предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва 
да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния участник. Участникът трябва 
да посочи в офертата си подизпълнителите (в случай, че ще ползва такива), както и процентът от 
общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде 
изпълнена от всеки подизпълнител (по образец). 

4.2. 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 за помещението, в което ще бъде приготвяна храната за 
учениците и необходимите документи за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за 
храните за тази база (и за двете обособени позиции). 

4.3. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или 
наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ. За доказване на това обстоятелство 
участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез 
което ще се извършва доставката на приготвяната храна и удостоверение за регистрация от РЗИ 
по реда на чл.З, ал.З 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 
ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) №852/2004г. (и за двете обособени 
позиции). 

4.4. 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 майстор - готвач. Сред персонала следва да бъде включен и 1 шофьор, в случай че храната 
се приготвя извън сградата на училището, което провежда процедурата (и за двете обособени 
позиции). Участникът представя Списък на екипа, отговорен за изпълнение на обществената 
поръчка, придружен с декларация, удостоверяваща ангажираността на посочения екип за 
изпълнение на настоящата обществената поръчка, 

4.5. Всеки един от участниците следва да има на разположение диетолог за изготвяне 
или съгласуване на предлаганите менюта с изискванията за ученическото хранене (и за двете 
обособени позиции). Участникът представя Документ, доказващ ангажираността на диетолог 
при изпълнението на договора за доставка на храна по настоящата процедура. Този документ 
може да представлява декларация за ангажираност с изпълнение на поръчката от страна на 
диетолога, писмо за намерения, граждански договор с участника или 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. 

4.6. Всеки един от участниците следва да е изпълнявал услуги с предмет приготвяне и 
доставка на храна за училища или приготвяне на място на храна за училища през последните 
три години. За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи Списък на 
услугите с такъв предмет (и за двете обособени позиции). Списъкът да бъде придружен с 
Препоръки/референции за добро изпълнение. 

4.7. Всеки участник представя Примерно месечно меню за обяд и закуска изготвено с 
участието на медицински специалист и отговарящо на изискванията на Наредба №23 от 
19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението и Наредба №37 от 21.07.2009г. 
за здравословното хранене на учениците. В месечното меню да бъде посочен грамажът на 
порциите. 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ТА 

5.Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена позиция по 
отделно или за двете общо. 

РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЦЕНИТЕ 

6.1.Цената на храната се формира на база единична стойност на всяко ястие, което 
участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си, описано в 
техническото му и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в съответствие 
с Приложение № 2 към настоящата документация. 

6.2.Цената на ястията трябва да включва всички разходи по производство и доставката на 
храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация. 

6.3.Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът е 
единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

7.1. Предложения се приемат до 03.12.2015 г. от 8:00 ч. до 17:00 часа, всеки работен ден, 
в сградата на ОУ„Максим Горки" град Левски. 

7.2.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, с надпис: „Оферта 
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и 
доставка на храна за нуждите на учениците от Основно училище „Максим Горки" 
гр.Левски в две обособени позиции:", включително обособената позиция, за която 
участва, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и е-таП адрес. 



РАЗДЕЛ 8. Сключване на договор 

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 
изпълнител, съответстващ на проекта за договор, представен като Образец 8 (1) и Образец 8(2), 
в който се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на 
които е определен за изпълнител. 


