
 

 

УКАЗАНИЯ 

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 

(по реда на глава осем „а“ от ЗОП) 

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на 

офертите за участие, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител 

на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

свързаните с него нормативни актове.   

 

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Общи положения 

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. Участникът може да промени, допълни 

или оттегли офертата си най-късно до изтичане на срока за получаване на 

офертите. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти 

на оферта не се допускат. Участникът трябва да заяви в офертата си дали при 

изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. Подизпълнителите също 

трябва да отговарят на изискванията от настоящите указания. Лице, което е дало 

съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 

да представя самостоятелна оферта.  

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния 

представител на участника с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции.  

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или 

от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се 

представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции съгласно изискванията на настоящата документация. 

 Представените образци в документацията за участие и условията описани 

в тях са задължителни за учасниците. Предложенията на участниците трябва да 

бъдат напълно съобразени с тези образци. 

 

III.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

„Доставка на готова храна на ученици oт СОУ”Васил Левски”, 

гр.Троян, област Ловеч” за обособена позиция:  

1.Приготвяне и доставка на храна за обяд; 

Средно на ден се хранят за обяд по около 150 ученици. Храната  ще се 

доставя само през учебните дни за периода 15.09.2014г.-30.06.2015 г. 

     Предварително (от днес за утре) се дава информация за броя на хранещите се 

ученици. Храната включва супа, ястие , десерт и хляб и се приготвя по 

предварително изготвени и одобрени менюта, повтарящи се през 4 седмици. 



Приготвената и доставена храна трябва да отговаря на изискванията за 

качества и калорийна стойност, утвърдени с Наредба №23/19.07.2005г. за 

физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 37/ 21.07.2009г. за 

здравословното хранене на учениците и Наредба №9/16.09.2011г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата. 

Доставяната храна трябва да се приготвя в обекти регистрирани по Закона 

за храните. Дейността по предоставянето на храна чрез разнос (кетъринг)   

трябва да е вписана като разрешена дейност в Регистъра на обектите, в които се 

произвежда и/или търгува с храни. Храната се транспортира с термофонни 

кутии  в индивидуални еднократни съдове, както и еднократни вилици и лъжици 

в специално пригодено за целта помещение на училището. Доставките се 

транспортират с транспорт на изпълнителя, при спазване изискванията на 

Наредба №5/2006г. за хигиената на храните. 

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количеството 

на готовата храна, в зависимост от посещаемостта на учениците. 

2. Доставка на закуски на ученици. 

В СОУ”Васил Левски” учат общо  110 ученици от първи  до четвърти 

клас. Закуските  ще се доставят само през учебните дни за периода 15.09.2014г.-

30.05.2015 г. Предварително (от днес за утре) се дава информация за броя на  

учениците.  

Доставените закуски трябва да отговарят на изискванията за качество и 

калорийна стойност, утвърдени с Наредба №23/19.07.2005г. за физиологичните 

норми за хранене на населението, Наредба № 37/ 21.07.2009г. за здравословното 

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

към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата. Доставките се транспортират с транспорт на изпълнителя, при 

спазване изискванията на Наредба №5/2006г. за хигиената на храните. 

 

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 Документацията за участие е  публикувана на интернет страницата на 

СОУ“Васил Левски“- гр.Троян  до 17.00 ч   на  11.09.2014 г.                 

 

 

V.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ; 

Участниците трябва да отговорят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 

букви „а”,”б”,”в”,”г” и „д”, т.2,т.3 и т.4,ал.2 т.5 и ал.5 от ЗОП. 

ОФЕРТА СЕ  ПОДАВА САМО ЗА ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

VІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ; 

По банков път, съгласно условията на проекта на договора. 

 

 

 



VIІ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член  

в обединението  и подизпълнителя. 

   Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно 

националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен  на 

български език и легализиран (за юридическо лице, което не  е регистрирано в 

България); 

 Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на 

документа си за самоличност. 

1.2.  Списък на наличната/те собствени или наети обекти за 

производство и/или търговия с храни, придружен с копие на удостоверение за 

регистрация на хранителен обект, издадени по реда на Закона за храните. 

1.3.  Списък на транспортните средства, които участникът ще използва 

за изпълнение на поръчката, придружен с копие на удостоверения за 

регистрация на транспортно средство, издадени по реда на Закона за храните.   

1.4.  Административни сведения на участника (Приложение №1); 

1.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2 и 5 от 

ЗОП. /Образец 5/.  Изискванията се отнасят и за управителите или 

за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, 

че членове са юридически лица – за техните представители в 

съответния управителен орган. 

1.6. Декларации обр.6 и 7 

 1.6. Ценова оферта (Приложение № 5); 

 1.7. Проект на договор  – не се попълва, само се парафира на всяка 

страница. 

Всички документи, представляващи копия задължително се парафират 

„Вярно с оригинала“, подпис и печат. 

 

      VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ – 90 календарни дни от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

      VIII. СРОК, МЯСТО И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА: 

Срок и място за представяне на оферта: Офертите се подават в срок до      

17.00 часа на  11.09.2014   г. в канцеларията  на СОУ“Васил Левски“, адрес  гр. 

Троян, ул.”34 Троянски полк” N 43. 

Начин за представяне на оферта: Участниците депозират офертите си, 

заедно с необходимите документи /изчерпателно посочени в раздел VІІ. 

Съдържание на офертата/ в запечатан, непрозрачен плик, като в горния десен 

ъгъл на плика се записва:  За участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с публична покана с предмет: „Доставка на 

готова храна на ученици  СОУ”Васил Левски”, гр.Троян, област Ловеч” за 

обособена позиция : ………. 



 Върху плика трябва да бъде изписано наименованието на участника, 

актуален адрес и лице за кореспонденция,  телефон, (по възможност факс и 

електронен адрес). 

 

IX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

            Отстранява се участник, който:  

а) не е представил някой от изискуемите документите, посочени в 

настоящата документация; 

б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на 

възложителя;  

 

ХI. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването на предложенията се извършва по критерия “най-ниска 

цена”. 

На оценка подлежат само офертите на участниците, които отговарят на 

обявените в настоящата документация изисквания.  

 

X. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Възложителят сключва писмен договор с участника класиран на първо 

място и определен за изпълнител. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Административни сведения на участника (Приложение №1); 

1.2. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Образец 5 ,6 и 7) 

1.3. Ценова оферта (Приложение №5); 

1.4. Проект на договор 

 

 

 

РОЗАЛИНА  РУСЕНОВА 

 

Директор на СОУ“Васил  Левски“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


