
ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

   

 

ПОКАНА  

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

 

 Във връзка със започването на учебната 2022/2023 година и нуждата от 

осигуряване на обедно хранене на учениците,  ОУ «Христо Смирненски», град Червен 

бряг, кани всички заинтересовани страни да подадат оферта със следните изисквания, 

както следва: 

 

 I. Предмет на офертата: Доставка на готова топла храна за обяд на ученици от 

І- ІV клас включени в целодневното обучение”.в ОУ„Христо Смирненски”, гр. Червен 

бряг за учебната 2022/2023 година. За обяд се превижда основно ястие, супа/таратор, 

десерт и хляб. Прогнозното количество храна, което ще се доставя на ден е за 120 

ученици. Прогнозен брой учебни дни – 155.  

 Броят на учениците, за които ще се осигурява обедно хранене, е приблизителен - 

може да бъде увеличен или намален в зависимост от броя на присъстващите ученици за 

деня и се определя при всяка конкретна заявка от възложителя. Доставките се 

извършват само в учебните дни от годината. 

 II. Срок на изпълнение: от датата на подписване на договора до приключване 

на учебната година за учениците в начален етап, а именно 14.06.2023 г.  

 

 III. Прогнозна стойност: до  74 400 лв. /с ДДС/.  

 

 Прогнозна стойност за потенциалните оферти за доставка на храна за времето за 

изпълнение на договора е до 4,00 (четири) лева с ДДС на осигурена 1 порция обяд на 

ученик.  

 Предлаганата от участника цена в офертата му следва да не надвишава 

посочената прогнозна стойност, както за 1 брой доставка на обяд, така и като обща 

стойност на ценовото предложение  

 При предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 

      

 IV. Място на изпълнение: гр. Червен бряг, ул. „Паисий» №37-39, сградата на 

ОУ„Христо Смирненски”.  

 

 V. Начин на плащане на доставките: по банков път,  по сметка най-късно до 10 

(десето) число на месеца, следващ отчетния. 

 

 VI. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите не може 

да бъде по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на 

офертите. 

 

 VII. Участниците следва да представят следните документи към офертата 

си: 
1. Списък с приложените документи подписан и подпечатан от участника свободен 

текст; информационен лист - (По образец); 

      2. Документ доказващ, че основната дейност на участника е свързана с предмета на 

настоящата покана; 

      3. Справка - декларация  подписана от участника, съдържаща информация за 

наличните производствени и складови   помещения, хладилна техника. Участниците 



следва да разполагат с минимум 1 (един) бр. собствен  или нает обект за производство, 

търговия на едро и/или дребно на храни от животински и/или неживотински произход с 

възможност за кетъринг, регистран в БАБХ-ОДБХ – представят завероно копие. Когато 

участникът посочи  наети обекти, същият прилага копие на Договор за наем за срока на 

действи ена договора . 

      4. Копие на разрешително от агенцията по безопасност и качество на храните за 

транспорт на хранителни продукти; 

5. Кандидатите представят само един вариант на оферта по позицията, както и  

представят меню за І-ва и ІІ-ра седмица към нея. 

 При използване на подизпълнители за същите се представят всички документи 

съгласно условията на обявата, съобразно дела на поръчката който ще изпълняват. 

      6. Ценовото предложение следва да бъде формирано в лева и да включва всички 

разходи по изпълнение на поръчката /съгласно приложено меню/ (По образец);. 

      7. Декларация от участника че изпълнението на предмета на настоящата обява ще се 

извършва в индивидуални опаковки за всеки един ученик – свободен текст. 

       8. Декларация от участника за неповторяемост на  обядите за седмицата. Видно и от 

представено попълнено меню от участника. 

         9. Декларация от участника за изпълнение на всички изисквания описани в раздел 

VIII от т.1 до т.8 свободен текст. 

 

VIII. Общи изисквания. 

       1. Храните да бъдат приготвени съгласно  «Сборник рецепти за ученически столове 

и бюфети, одобрени от МЗ с Писмо №74-01-73 /28.06.2012 г. 

       2. Грамажа да съответства на възрастовата група на децата, както следва 7-14 

година 

       3. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 

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

       4. Спазване на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците 

и Наредба №9/16.09.2011 г., изм. ДВ.бр.85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г. за 

спицифичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на 

територията на училищата и на детските заведения . 

       5. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по- малко от 80% 

към момента на доставката; 

       6. Обядите да са в индвидуални опаковки за всеки ден; 

       7. При необходимост доставка на обяди на деца с хранителен режим поради 

заболяване; 

       8. Доставката на топъл обяд- кетъринг за учениците от І -ІV по се извършва 

всеки учебен ден до 12:00 ч. на адрес: ОУ„Христо Смирненски” , гр. Червен бряг ул. 

„Паисий” № 37-39, като точната бройка за доставка се дава не по – късно от 09:00 ч. на 

текущият ден. Всяка доставка на хранителните продукти трябва да е придружена със 

сертификат от производителя за качество, произход и годност. 

      

 Получаване на офертите до 16:00 часа на 13.09.2022г. на адрес гр.Червен 

бряг ул. «Паисий» №37-39, ет.2 , канцелария 

 

 X. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се 

извърши на  14.09.2022г. /сряда/ от 10:00 ч. в сградата на ОУ „Христо Смирненски“”, 

ул. „Паисий” № 37-39. 

 

 XІ. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или 

от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва  наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за 



кореспонденця, телефон и по възможност и електронен адрес. На опаковката се записва 

„Документация относно: „Доставка на готова топла храна за обяд на ученици от І-

ІV клас включени в целодневното обучение.в ОУ„Христо Смирненски”, гр. 

Червен бряг за учебната 2022/2023 година.” 

 

 Участниците ще бъдат уведомени за резултатите, след разлеждане на 

офертите от комисия, определена от директора на ОУ„Христо Смирненски”, гр. 

Червен бряг и с участие на родители и представители на Обществения съвет. 

 

Директор: Нели Дошмановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

До: ОУ „Христо Смирненски” гр. Червен бряг                                               ОБРАЗЕЦ                                                                               

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

 

Наименование на 

Участника: 

Посочете точното наименование на дружеството, 

според съдебната регистрация 

Седалище по 

регистрация: 

Посочете държавата и адрес на седалището на 

кандидата 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен 

номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес  

Правен статус Посочете търговското дружество или обединения 

или друга правна форма, дата на учредяване или 

номера и датата на вписване и къде 

ИН по ЗДДС № и 

държава на данъчна 

регистрация съгласно 

данъчната декларация 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 

държавата, например: България......... 

ИН/ЕИК  

Банкови реквизити Банка: 

IBAN: 

BIC: 

Предмет на поръчката 

„Доставка на готова топла храна за обяд на ученици 

от І-ІV клас включени в целодневното обучение.в 

ОУ„Христо Смирненски”, гр. Червен бряг за 

учебната 2022/2023 година.”  

 

Дата на изготвяне на 

документацията 

Посочете дата: дата, месец, година; …………. 2022 г. 

 

В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при 

подписването на договора да представя актуални документи, удостоверяващи- 

свидетелство за съдимост; удостоверения за липсата на задължения към 

Държавата и общината. 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

______________________ (име и фамилия) 

 

______________________ (дата) 

 

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия 

участника) 

 

______________________ (наименование на участника) 


