
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7 

тел. 0357/6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org 

 

П О К А Н А 

За представяне на оферта за директно възлагане на договор  

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО/ УПРАВИТЕЛ, 

Средно училище  „Нешо Бончев” – Панагюрище, с адрес на управление:   гр.  
Панагюрище, ул. „Цар Освободител“ № 7, обявява, че предстои подписване на договор чрез 
директно възлагане с предмет: Доставка по заявка закуски за прогнозен брой 254 ученици от 
I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”– град Панагюрище за учебната за учебната 2019/2020 г., с 
прогнозен брой 150 учебни дни;  

 
Във връзка с горното Ви каня да подадете оферта до 23.08. 2019 год. 16:00часа за 

гореописаната доставка, която офертата следва да съдържа: 
1. Техническо предложение /Приложение № 1/ 
2. Ценово предложение / Приложение № 2/ 
3. Декларации и/или документи за съответствие с изискванията към Изпълнителя 
 
Указания за подготовка на офертата и условия за изпълнение: 
 

1. Максимално допустимата прогнозна стойност на офертата: 19 050 лева без ДДС. 
 

Максималната стойност на една закуска за един брой ученик не трябва да надвишава сума 

в размер на 0.50 лв. без ДДС, с ДДС - 0,60лв. 

Прогнозен брой закуски за ученици от и от първи до четвърти клас за учебната 

2019/2020г.– 254 (двеста петдесет и четири) броя на ден.  Обща прогнозна стойност на 

доставките по предстоящия за сключване договор, съобразно прогнозен брой на учебните 

дни – 150 дни се определя на  22 860  лв. с  ДДС;    

2. Договорът  ще се изпълнява  за учебната 2019/2020 г.  

3. Доставката на закуски за учебната 2019/2020 г. ще се извършва в сградата на СУ „Нешо 

Бончев”–град Панагюрище, ул. „Цар Освободител“ №7. 

4. Възложителят ще заплаща дължимите суми за доставените, по банкова сметка на 

избраният кандидат, ежемесечно, след представяне на подписани между страните 

приемно-предавателни протоколи за осъществените доставки през предходния месец, 

подписани от страните заявки  и представена фактура, със срок за плащане на сумите по 

фактурата, не по-малко от 7(седем) дни и не повече от 30(тридесет) дни, считано от датата 

на издаването и представянето й на Възложителя. 

5. Офертата следва да бъде изготвена съгласно настоящата покана и приложенията към нея 

и да включва следните елементи: 

5.1. Техническо предложение за изпълнение на договора, което следва да съдържа всички 

данни, посочени в Приложение № 1 
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5.2. Ценово предложение, което следва да бъде по приложения образец Приложение № 2 

и не следва да надхвърля посочените по-горе максимални прогнозни стойности. Следва 

да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева без ДДС, респ. с ДДС, която цена 

да включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора в 

описания вид и обхват, съгласно Техническата спецификация, включена в настоящата 

покана и съответните нормативни изисквания. 

5.3. Декларации и/или документи  за съответствие с изискванията към изпълнителя по т. 7 

от тази покана . 

Офертата следва да е подписана и подпечатана от лицето, което представлява 

участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник, следва да се приложи 

и пълномощно. 

6. Изисквания за изпълнение на договора/Техническа спецификация/: 

“Доставка по заявка на закуски” ще се осъществяват  пет пъти седмично в учебни дни, 

като може да бъде: сандвичи, тестени закуски  с намалено съдържание на мазнини, 

включително млечно-кисели продукти. (Съгласно Наредба № 37 от 31.07.2009 г. за 

здравословно хранене на учениците.  Храната и компонентите към нея да бъдат 

съобразени с рецептурите в Сборни рецепти за ученически столове и бюфети, 

издателство Техника 2012г., одобрен от МЗ с Писмо №74-01-73 от 28.06.2012г.) 

Закуските следва да се представят индивидуално за всеки ученик, като опаковката 

следва да е с ненарушена цялост и да предпазва храната от външни замърсявания. 

Видовете закуски, които участникът предлага като предмет на доставката за един 

месец, да се опишат в Приложение към Техническото предложение.   

Качеството на хранителните продукти трябва да отговаря на изискванията на 

Закона за храните /обн. ДВ бр. 90 от 15. 10.1999г./; НАРЕДБА № 8 от 04.12.2018 г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

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

територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при 

организирани мероприятия за деца и ученици; Наредба № 37 от 21.07.2009г. за 

здравословно хранене на учениците; Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на 

храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г., с другите нормативни актове и с цялата действаща 

нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни 

продукти.  

Доставките се осъществяват със специализиран транспорт и подходящи 

транспортни опаковки, придружени от всички документи /стокова разписка с точни 

количества и описани партидни номера на доставените храни/, предвидени в 

действащите нормативни документи, като извън уговореното количество, 

задължително доставя още 1 брой безплатна порция, необходима за съхранение при 

възложителя за контролни проби пред Областна дирекция по безопасност на храните. 

Точното количество на закуските,  вкл. вид и асортимент се конкретизира, 

съобразно ежедневните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действителния брой на 

присъстващите ученици, вследствие на навременно подадени заявки от 

упълномощено от Възложителя лице. Заявките за доставка на закуските се подават 

ежедневно до 16:00 часа, в деня преди деня на доставката, по телефон, факс и/или 

електронна поща. Изпълнителят се задължава до средата на седмицата да представя 



седмично меню за закуски, за следващата седмица, което да се одобрява от 

представител на Възложителя и въз основа на него да се подават ежедневните заявки. 

  

Време за доставка : ЗАКУСКАТА за учениците от  I до  IV клас  се доставя  до 08:40 

часа в съответния ден. 

Обем на доставките: Количествата, посочени в настоящата покана,  са 

прогнозни. Конкретните заявки ще бъдат на база брой присъстващи ученици в 

съответния ден през целия период на доставките. Възложителят не поема задължение 

да заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е възникнала в посочения 

прогнозен обем и брой ученици. Изпълнителят, по сключеният въз основа на 

настоящата покана договор, не може има каквито и да са претенции, вкл. за 

обезщетения, за това, че не са му възложени доставки в пълен обем на прогнозните. 

Възложителят има право да не възложи общия прогнозен брой закуски, както и има 

право да иска от изпълнителя увеличаване на количествата на доставяната храна, 

според броя на учениците, които ще се хранят. 

Настоящата техническата спецификация покрива минималните изисквания за 

качество на хранителните продукти. Спецификацията по никакъв начин не следва да 

ограничи отговорността на Изпълнителя относно спазване на изискванията, посочени 

в нормативните документи. 

 Храните, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация 

и нормативната уредба, ще да се отстраняват незабавно. Същото важи и при 

рекламации от страна на Възложителя. Констатациите се отразяват в документ за 

съответствие или констативен протокол. 

Изпълнителят е длъжен да гарантира произхода и годността на храната със сертификат 

за качество, произход и годност от производител/вносител към момента на всяка 

доставка и при поискване от Възложителя е длъжен да  представи документите.  

Доставяните продукти, необходими за приготвянето на готовите закуски, трябва да 

бъдат съпроводени със сертификати за качество, издадени от производител/вносител, 

с посочен срок на годност. Пакетираните хранителни продукти следва да са етикирани 

и ясно да се чете производител, състав и срок на годност. Млякото, млечните продукти 

и хлябът да са произведени по БДС или еквивалентен.  Предлаганата храна   да е 

приготвена съгласно изискванията на “Сборник рецепти за ученически столове и 

бюфети”, издателство Техника 2012г., одобрено от МЗ, както и да се спазват 

посочените  в Техническата спецификация закони, наредби, европейски директиви и 

всички други нормативни актове. Доставяните храни следва да са приготвени с 

качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените 

изисквания за качество и безопасност при употреба от ученици, да отговарят на 

санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от 

действащото в Република България законодателство и на приложимите нормативни 

актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени предписания от 

специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.  

Директорът на училището, или друг служител, определен от него, имат право да 

контролират количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене 

на учениците. При установяване на доставена храна, която не отговаря на условията на 

нормативните актове, Директорът на училището, или друг служител, определен от 

него, има право да изиска отстраняване на негодната и осигуряване на друга храна, 



напълно отговаряща като съдържание, количество и качество на приложимите 

нормативни актове. В този случай Изпълнителят е длъжен незабавно и своевременно 

за своя сметка да достави храна, която напълно съответства на договорните условия и 

на приложимите нормативни актове. При приготвянето и доставката на храните трябва 

да се спазват всички санитарно–хигиенни изисквания за работа с храни.  

 

7. Изисквания към изпълнителя: 

7.1. Участникът следва да докаже, че разполага с  квалифициран персонал,   като трябва да 

има най-малко едно лице с образование или квалификация в областта на общественото 

хранене, съгласно чл.8 от Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на 

учениците. За това обстоятелство следва да представите декларация в свободен текст, 

съдържаща данни за съответствие с посоченото изискване. 

7.2. Участникът следва да докаже, че разполага с минимум 1 брой технически изправно 

транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, съответно РИОКОЗ/РЗИ, за превоз на 

групите храни, включени в предмета на договора. За това обстоятелство следва да 

представите декларация в свободен текст, съдържаща данни за съответствие с 

посоченото изискване. 

7.3. Участникът следва да докаже, че да има разработена и внедрена система за 

управление на безопасността на храните и анализ на опасностите и критичните 

контролни точки /НАССР/, във връзка с изискванията на чл.18 от Закона за храните. За 

това обстоятелство следва да представите сертификат или друг документ, доказваш 

по безспорен начин наличието на внедрена и функционираща система НАССР или 

еквивалент. 

Офертата се подава в указания по-горе срок, в деловодството в сградата на СУ „Нешо 

Бончев”–град Панагюрище, ул. „Цар Освободител“ №7 в запечатан непрозрачен плик с 

надпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО 

СУ „Нешо Бончев” - Панагюрище 

 

ОФЕРТА 

За доставка по заявка на закуски за прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ 

„Нешо Бончев”–град Панагюрище за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни 

дни;  

От.......................................................................................................................................... 

(име на участника ) 

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

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава) 

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

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

Приложение към настоящата покана: 

1. Техническо предложение /Приложение № 1/ 
2. Ценово предложение / Приложение № 2/ 

 
При необходимост от допълнителна информация, моля да се обърнете към 

посочените лица за контакт: 

Павлинка Цанкова 

Тел. 0357/62087 

 Поканата със съответните приложения ще бъде публикувана на сайта на 

училището: nbnet.org  

 

Директор на Средно училище   

„Нешо Бончев” – Панагюрище: ……………………………….. 

/Веска Барова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО                                                                                             Приложение № 1                                                          

 СУ „НЕШО БОНЧЕВ” 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От  .............................................................................(името на участника) 

ЕИК: ................................................, със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………….., с представител: 

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

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с получена покана за представяне на оферта за  доставка по заявка на закуски за 

прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”–град Панагюрище за учебната 

2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни, с настоящото, Ви представям нашето 

предложение за изпълнение на предстоящия за подписване договор, а именно:  

1. След запознаване с условията в поканата и документите към нея, удостоверявам и 

потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на поставените изисквания от 

Вас.  

2. Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно Вашите изискванията по посочения начин 

и обем, качествено и добросъвестно, като разполагаме с необходимите професионални и 

технически способности, съгласно указанията на Възложителя.  

Друго: ………………………………………………………………… …………………………………………………………  /по 

преценка на участника/ 

3. Доставените храни ще са съгласно изискванията на Техническата спецификация и всички 

приложими нормативните разпоредби. Към настоящото техническо предложение, прилагаме 

Спецификация с примерно месечно меню за закуските, в която подробно са описани 

доставките по вид, количество, грамаж, състав на продуктите.  

Друго:  .......................................................................................................... 

........................................................... /допълнения/пояснения по преценка на участника/  

4.  Декларирам, че ще спазваме СРОКОВЕТЕ ЗА ДОСТАВКА на храните. 

До подписването на договор, това предложение представлява обвързващо споразумение 

между двете страни. 

Прилагаме: Спецификация с примерно месечно меню на закуските, подписана и подпечатана 

от представляващия участника. 

Забележка: Спецификацията с примерното месечно меню се изготвя от участника. 

Дата: ....…........ 2019 г.                             С уважение: ................................................ 

             

     /....................................................../ 

        Подпис и печат  

 

 

Приложение № 2 



ДО                                                                                                                                                               

СУ „НЕШО БОНЧЕВ” – град Панагюрище 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От  .............................................................................(името на участника) 

ЕИК: ................................................, със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………….., с представител: 

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

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с получена покана за представяне на оферта за  доставка по заявка на 

закуски за прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”– град Панагюрище 

за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни, с настоящото Ви представям 

нашето ценово предложение за изпълнение на предстоящия за подписване договор, както 

следва: 

Предлагаме единична цена на  ЗАКУСКА в размер на …..............…… лв. 

(…………………………….........................................................….)  без вкл. ДДС,  …........…… лв. 

(…………………………….................................….)  с вкл. ДДС. 

Предлагаме крайна цена за прогнозен брой закуски за ученици от първи до четвърти 

клас за учебната 2019/2020г.– 254 (двеста петдесет и четири) броя на ден, съобразно 

прогнозен брой на учебните дни – 150 дни, в размер на …..............…… лв. 

(…………………………….........................................................….)  без вкл. ДДС,  …........…… лв. 

(…………………………….................................….)  с вкл. ДДС. 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на покана и 

спазване на нормативните изискванията за посочените доставки и включва всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на договора в описания вид и обхват, съгласно 

Техническата спецификация. 

Приемаме посочения от Вас в поканата начин на плащане. 

До подписване на договор, това предложение представлява обвързващо 

споразумение между двете страни.  

 

Дата: ....…........ 2019 г.                             С уважение: ................................................ 

                                                  /.............................................../ 

         Подпис и печат 

     

 


