






 



 

 

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  

 

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за 

нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 

145 ОУ "Симеон Радев” 

 

 
1.Описание на предмета на поръчката. 

 Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на 

учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ "Симеон Радев”. Обемът 

на доставките на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от 

подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас ще бъде в замисимост от нуждите на Възложителя 

през периода на изпълнение на договора. Предметът на поръчката включва доставка на 

плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за приблизително 546  ученика от 

подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас от 145 ОУ "Симеон Радев". 

Максималната стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер 

до 32 760, 00 лв. /тридесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС. Цената 

за изпълнение на поръчката не може да надвишава посочената по-горе максимална 

стойност. Ако участник е предложил по-висока цена за изпълнение предмета на 

поръчката от посочената максимална стойност на поръчката, офертата на участника 

се отстранява. Максималната допустима цена, която възложителят може да осигури за 

доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за един учебен ден на един 

ученик е 0,40 лв. без ДДС. Предложения от участници над тези цени ще бъдат 

отстранявани от участие в процедурата. 

 

 2. Срок на изпълнение на поръчката: от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г. Доставките 

се извършват само в учебните дни от годината. Прогнозният брой учебни дни - 150 дни. 

 

 3. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, жк "Младост 1-А", 

сградата на 145 ОУ "Симеон Радев". 

 

4. Изисквания към изпълнението на доставката. 

Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната 

правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставките, предмет на 

поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на 

поръчката. Поръчката трябва да се осъществява така, че да гарантира безупречно качество 



и срочното й изпълнение. Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: да 

е висококачествена, пълноценна и безопасна в съответствие с всички норми на 

националното и европейското законодателство в тази област; да е приготвена от хранителни 

продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с 

него подзаконови нормативни актове; да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 

37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на 

учениците; да отговаря на изискванията на Наредба №9 /16.09.11г. на Министерство на 

земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата; да отговаря на изискванията, 

посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. на Министерство на здравеопазването за 

физиологичните норми на хранене на населението; да отговаря на изискванията на Наредба 

№ 5/25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните. 

Седмичното меню за плод, мляко, млечни произведения и закуски трябва да бъде 

съобразено със Сборник Рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрен от 

Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. и да се спазват 

изискванията за съответната възрастова група на учениците. Доставяната закуска трябва да 

включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една 

седмица да не се повтарят. Закуската може да бъде някоя от следните видове: 

- плодове /различни видове според сезона/ - доставка минимум 2 пъти седмично; 

- мляко/млечни произведения – доставка минимум 2 пъти седмично; 

- сандвичи/тестени закуски/ с млечен, месен, зеленчуков продукт и др. – доставка 

1 път седмично 

 Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб. Месата и колбасите в 

сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са с намалена масленост. 

Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно 

от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в 

хладилни условия при температури + 4°С + 2°С. Предлаганите мляко и/или млечни 

произведения да се съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат 

при температура не по-ниска от 10° С.  

Всеки участник трябва да притежава минимум една собствена или наета база, 

регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл.12 от Закона за 

храните. Когато участникът е само доставчик, а не производител на доставяните храни и не 

извършва опаковане и/или разфасоване на същите, това изискване не е необходимо да бъде 

спазено. 

Всеки участник следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно 

средство, с което ще се изпълняват доставките, отговарящо на санитарно-хигиенните 

изисквания за транспорт на хранителни продукти. 

Всеки участник трябва да е изпълнил успешно поне 3 договора с предмет приготвяне 

и/или доставка на храни/хранителни продукти.  

 

 



5. Начин на плащане  

 Цената за изпълнение на отделните доставки се заплаща от Възложителя с 

платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя в срок до 10 (десет) дни след 

представяне на следните документи:  

 - месечен отчет на Изпълнителя за извършените доставки на плод, мляко и млечни 

произведения и/или закуски и  

 - оригинална фактура, издадена от Изпълнителя за стойността на извършените 

доставки на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски, предмет на доставките. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 





 



 

 

 

 









































 


