
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Всеки кандидат трябва да представи оферта за предложената от него цена в запечатан плик за 

една, две или и за трите обособени позиции. Към офертата се прилагат примерни подробни 

менюта за обяд и асортимент на закуските, плодовете и зеленчуците по позиции 1 и 2. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

По първа позиция: разнообразие на асортимента съобразно изискванията на възложителя в 

описанието - 5 т.; близост на доставчика до училището - 5 т.; на всеки 2 ст. по-ниска цена - 1 т. 

По втора позиция: разнообразие от плодове и зеленчуци - за всеки асортимент - 1 т. По трета 

позиция: за всеки 10 ст. под обявената цена - 1 т.; за всяко меню - 1 т. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Критерии за допустимост: 1. Доставчикът да притежава всички необходими за извършването на 

дейността разрешителни, издадени от компетентните органи, които следва да представи ведно с 

офертата, в т. ч. удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение 

и удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. 2. Всеки участник прилага с 

офертата и попълнена и подписана декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, 

ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗОП, образец от която може да получи от интернет-адреса на училището. 3. 

Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора задължително следва 

да представи документи от съответния компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗОП. 4. Оферти могат да подават всички 

български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техните 

обединения. 5. Всеки участник следва да представи оферта за една, за две или за трите 

обособени позиции. 6. Всички хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на 

Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиена на храните, издадена на основание 

чл.12, ал. 2 от Закона за храните, Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и 

контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 37/21.07.2009г. за 

здравословно хранене на учениците, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания 

към безопасността и качеството на храните, прилагани в детските заведения и училищата, 

издадена на основание чл. 2а от Закона за храните, Наредба за условията и реда за прилагане на 

Схема "Училищен плод" от 15.08.2011 г. 7. Изпълнителят се задължава да приготвя храната при 

щадящи методи за кулинарна обработка /варене, варене на пара,задушаване, печене/, които 

запазват витамините и предпазват образуването на вредни за здравето вещества. При 

прилагането на кулинарните технологии да се съблюдава влагането на готварска сол, добавена 

захар и вноса на мазнини. Не се разрешава съхраняване и последващо поднасяне на храна, 

останала от предишния ден. Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да приготвя 

повече или по-малко от обявените в процедурата бройки закуски или обяд без неустойка при 

промяна броя на учениците. 

 

 


