
Партида 5013 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

П Проект на обявление 
Обявление за публикуване 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 5013 
Поделение: СОУ „Антон Попов"-град Петрич 
Изходящ номер: 1 от дата 13/01/2016 
Коментар на възложителя: 
Настоящето Обявление и Решението за откриване на обществена 
поръчка са изпратени по електронен път по реда на чл.б, ал.1, 
т.5 от ППЗОП, като от същата дата Възложителят е предоставил 
пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 
процедурата на сайта на СОУ "Антон Попов", подраздел "Профил на 
купувача" - http://sou-anton-popov.org/ 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт: 
Официално наименование 
СОУ „Антон Попов" гр. Петрич 
Адрес 
ул.„Тетово" № 8 
Град I ющенски код Държава 
гр. Петрич 2850 Република 

България 
За контакти Телефон 
СОУ „Антон Попов" гр. Петрич, 0885 164961; 0745 56128 
счетоводство 
Лице за контакти 
адв. Виолета Николова-Ваиу - упълномощен потребител; Василка 

Иванова - директор; 
Електронна поща Факс 
sou anton popov@mail.bg 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL): 
http://sou-anton-popov.org/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://sou-anton-popov.org/ 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

Е8 Съгласно 1.1) 
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.I 

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

69 Съгласно 1.1) 
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.II 

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
KI Съгласно 1.1) 

A O П 
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• Друго: моля, попълнете Приложение A,III 
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 

• Министерство или друг държавен орган, •Обществени услуги 
включително техни регионални или 
местни подразделения 

• Национална агенция/служба 
• Регионален или местен орган 
• Регионална или местна агенция/служба 
ЮПубличноправна организация 
• Европейска институция/агенция или 

международна организация 
• Друго (моля, уточнете): 

• Отбрана 
• Обществен ред и сигурност 
• Околна среда 
• Икономическа и финансова дейност 
• Здравеопазване 
• Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
• Социална закрила 
• Отдих, култура и религия 
^Образование 
• Друго (моля, уточнете): 

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и 

Да • Не 18 

РАЗДЕЛ II: О Б Е К Т НА О Б Щ Е С Т В Е Н А Т А П О Р Ъ Ч К А 

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: 
„Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за 
учениците в СОУ „Антон Попов" гр. Петрич, област Благоевград", 
по обособени позиции, както следва: 
•Позиция № 1 - «Доставка на готови сутрешни закуски, в 
индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и 
учениците от I - ви до IV клас / включително/ в СОУ „Антон 
Попов", гр. Петрич"; 
•Позиция № 2 - „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални 
опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене -
кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас / включително/ в 
СОУ„Антон Попов", гр. Петрич". 
П.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 
(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка) 
• (а) Строителство К1(б) Доставки • (в) Услуги 
• Изграждане 
• Проектиране и 

изпълнение 
• Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите 

Покупка 
• Л и з и н г 
• Наем 
• Покупка на изплащане 
• Комбинация от 

изброените 

Категория услуга No 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП) 

Място на изпълнение на 
строителството 

Място на изпълнение на 
доставката 
франко сградата на 
СОУ„Антон Попов", 
град Петрич, с 
административен 
адрес: гр. Петрич, 

Място на изпълнение на 
услугата 

Място на изпълнение на 
доставката 
франко сградата на 
СОУ„Антон Попов", 
град Петрич, с 
административен 
адрес: гр. Петрич, 

Място на изпълнение на 
доставката 
франко сградата на 
СОУ„Антон Попов", 
град Петрич, с 
административен 
адрес: гр. Петрич, 
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код NUTS: 

ул. „Тетово" № 
столовата 
код NUTS: BG413 код NUTS: 

II. 1.3) Настоящото обявление е за 
К1 Възлагане на обществена поръчка 

^Сключване на рамково споразумение 

• Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД) 

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) 
• Рамково споразумение с няколко • Рамково споразумение с един 

изпълнители изпълнител 
Брой: или (когато е приложимо) 
максимален брой на участниците в 
предвиденото рамково споразумение 

Срок на рамковото споразумение: 
Срок в години: или в месеци: 
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години: 

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо): 
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута: 
или от: до Валута: 

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни): 

II. 1.5) Кратко описание на поръчката: 
Обект на настоящата обществена поръчка е "Доставка" по смисъла 
на чл.3, а.1, т.1 ЗОП, с предмет: „Приготвяне и доставка на 
храна, по предварителна заявка, за учениците в СОУ „Антон Попов" 
гр. Петрич, област Благоевград". Предвиждат се две обособени 
позиции, като участниците могат да подават оферта само за една 
или/и за двете позиции:Позиция № 1 - «Доставка на готови 
сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от 
подготвителните групи и учениците от I - ви до IV клас / 
включително/ в СОУ „Антон Попов", гр. Петрич"- Прогнозен брой 
деца и ученици- 130/сто и тридесет/. Прогнозен брой учебни дни -
320 /триста и двадесет/. Максималната допустима стойност за 
1 /един/ брой закуска е 0,42 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на 
поръчката - от влизане в сила на договора за закуска до 
01.03.2018 г.Мястото на изпълнение: град Петрич, ул. „Тетово" № 
8, в столовата.Доставка до 8.30 часа. Поръчката за доставка на 
закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 
308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за 
осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето 
на децата от подготвителните групи в детските градини и 
училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка 
финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си 
за финансиране на доставката на закуски.Закуските трябва да 
бъдат от следните групи : 1. Сандвич (хлябът да е пълно зърнест 
най-малко в един от предлаганите асортименти):с млечен 
компонент; с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; със 
зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени 
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или консервирани; 2.Хамбургер (питката да е пълно зърнеста, най-
малко в един от предлаганите асортименти: с млечен компонент; с 
нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; със зеленчуци, които 
могат да са пресни, варени, печени, задушени или консервирани;3. 
Тестени изделия - баница, кифла, сиренка, пица и др.Тестено 
изделие - закуска с пълнеж от локум, мармалад или течен шоколад 
- закуската следва да се предлага най-много един път седмично. 
Сандвич с пълнозърнест хляб - закуската следва да се предлага 
най-малко един път седмично.Хлябът в сандвичите/хамбургерите 
поне един път седмично да е пълнозърнест.Доставяните закуски да 
не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия-
баклави, торти, пасти и други.Закуските се приготвят в деня, в 
който се доставят. 
•Позиция № 2 - „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални 
опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене -
кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас / включително/ в 
СОУ„Антон Попов", гр. Петрич". Прогнозен брой ученици -
140 /сто и четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни - 320 /триста 
и двадесет/. Максималната допустима стойност на 1 /един/ брой 
обяд е 2,00 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката - от 
влизане в сила на договора за обяд до 01.03.2018 г. Мястото на 
изпълнение на доставките: град Петрич, с административен адрес: 
гр. Петрич, ул. „Тетово" № 8, в столовата.Доставка до 11.30 
часа.Училището финансира поевтиняване на обяда в размер - 1 
(един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС, а 
разликата от цената на обяда е за сметка на ученика. Основен 
компонент на храната - тип „обяд" - 1. основно ястие + една 
филийка хляб и 2. Десерт.Един път седмично в менюто за обяд да 
се включва риба.Колбаси не могат да бъдат предлагани като 
основни ястия.Минимум два пъти седмично следва да се предлага 
пълнозърнест хляб.Минимум два пъти седмично -супа, като веднъж 
седмично задължително с месо.Закуската и/или Обядът следва да се 
представя индивидуално за всеки ученик, като опаковката следва 
да е с ненарушена цялост и да предпазва храната от външни 
замърсявания. Върху опаковката да има етикет, съдържащ 
информация за вид на храната, дата на приготвяне, грамаж, срок 
на годност и др. 

II. 1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ) 

Оси. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси, предмет 15000000 

Доп. предмети 15800000 
15890000 
15894000 
15894200 
15894210 

II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да Ш Не Ю 
(СРА) на Световната търговска организация 

II. 1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да К1 Не П 
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции) 
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 

Псамо за една обособена К1 за една или повече П з а всички обособени 
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позиция обособени позиции позиции 

П.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да • Не 13 

П.2) Количество или обем на поръчката 

П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо) 
Обемът на доставките на храна за закуска и обяд за учениците на 
Средно общообразователно училище „Антон Попов" - град Петрич ще 
бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 
изпълнение на договора. Храната ще се приготвя и доставя 
ежедневно в рамките на учебната година, като доставките няма да 
се осъществяват през регламентираните ваканции, почивните и 
празнични дни, и неучебните дни. Прогнозният брой учебни дни за 
срока на договора за 1-ва обособена позиция е 320 дни, считано 
от предполагаемата дата на подписване на договора за закуска -
29.02.2016 г. до 01.03.2018 г. Прогнозният брой учебни дни за 
срока на договора за 11-ра обособена позиция е 320 дни, считано 
от предполагаемата дата на сключване на договора - 29.02.2016 г. 
до 01.03.2018 г.Количествата за доставка на закуски и обяд на 
база брой ученици. Прогнозният брой ученици по 1-ва обособена 
позиция е 130. Прогнозният брой ученици по 11-ра обособена 
позиция 14 0. 
Точният брой на закуска/обяд за деня се конкретизира в заявка от 
Възложителя. Закуската/Обядът да бъде по едно от предложените от 
изпълнителя седмични менюта, одобрено до края на седмицата, 
предхождаща доставката от директора на училището или друг 
служител, определен от него 
Максималната допустима стойност за всяка една закуска е 0,42 лв. 
без ДДС.Максималната допустима стойност на 1 брой обяд е 2,00 
лв. без ДДС. 
Прогнозна стойност: 

За 1-ва обособена позиция - 17 472 лв. (седемнадесет хиляди 
четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС. 
За 11-ра обособена позиция - 89 600 /осемдесет и девет хиляди и 
шестстотин/ лева без ДДС. 
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): 107072 Валута: BGN 
или от: до Валута: 

П.2.2) Опции (когато е приложимо) 
Ако да, описание на тези опции: 

Да • Не Н 

Опции се предвижда да се използват: 

след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 

Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и 

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): 

след: месеца или : дни 0 1 сключване на договора 

11.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 

Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата на изпълнението 01/03/2018 дд/мм/гггг 
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Р А З Д Е Л III: Ю Р И Д И Ч Е С К А , И К О Н О М И Ч Е С К А , Ф И Н А Н С О В А И 
Т Е Х Н И Ч Е С К А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

111.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката 

Ш.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: 
Възложителят не поставя изискване за гаранция за участие в 
процедурата, както и за гаранция за изпълнение на договора, 
предвид предоставената възможност с хипотезата на чл.59, ал.5, 
т.2 ЗОП. 
Ш.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат: 
Финансирането по Първа обособена позиция /доставка на закуски/ 
се извършва със средства от държавния бюджет по реда на 
Постановление № 308 на Министерски съвет от 20.12.2010 г. за 
осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане 
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини 
и училищата и на учениците от I до IV клас. 
Финансирането по Втора обособена позиция /доставка на обяд/ 
1,00 (един) лев/брой без ДДС ( 1,20лв. (един лев и двадесет ст.) 
с Д Д С ) - се заплащва от бюджета на училището, а разликата от 
цената на основното ястие от обяда е за сметка на ученика. 
Възложителят ще заплаща възнаграждението за извършената услуга 
по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, срещу издаден 
счетоводен документ. Фирмата-изпълнител издава фактура за 
извършената доставка. Първичният документ следва да съдържа 
всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. 
Изпълнителят представя фактура до пето число на следващия месец 
за извършените доставки през предходния месец. Разплащането се 
извършва в лева по банков път до 30 (тридесет) календарни дни от 
датата на представяне на фактурата. 
В случаите, когато за договора за обществена поръчка има 
сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва 
плащането при спазване на условията на чл. 45 б от ЗОП. 
Ш.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо): 

111.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да К! Не П 
Ако да, опишете ги: 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, кандидат или участник, който : 
а. е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран, 
за : 
- престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната 
система,включително изпиране на пари,по чл.253-260 от 
Наказателния кодекс. 
- подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс 
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от 
Наказателния кодекс. 
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 
Наказателния кодекс. 
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
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Наказателния кодекс. 
б. е обявен в несъстоятелност. 
в. е в производство по ликвидация или се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
г. има задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
задължения за данъци или вноски за социално осигуряване,съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен. 
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 
56 от ЗОП; 
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 
и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от 
ЗОП; 
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя; 
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията 
на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 
- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е 
представил невярна информация. Комисията прекратява 
разглеждането и оценката на офертата на участник при 
установяване на някое от следните обстоятелства: 
- ако ценовото и/или техническото предложение не съответства на 

образеца на Възложителя и/или има вписвания и изтривания или не 
съдържат цялата изискуема информация; 
- ако стойността за изпълнение на поръчката от ценовото 
предложение на участника надвишава тази обявена от Възложителя; 
- ако участникът предлага условия, които не съответстват на 
изискванията на Възложителя и/или влошават качеството на 
изпълнение на услугата. 
- основание за неразглеждане на офертата са всички аритметични и 
технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води 
до промяна на предложените от участника цени; 

основание за неразглеждане и оценка на офертата е и 
установяване на неверни данни и обстоятелства, посочени и/или 
предоставени от участникаказване на съответствието му с 
обявените от възложителя критерии за подбор. 
В случай, че предложената цена надвишава посочената максимално 
допустима стойност - прогнозната стойност, предложението няма да 
бъде оценявано и класирано. 
Седмичното меню на закуските, да бъде изготвено съгласно 
сборника с рецепти за ученическо столово хранене, издателство 
Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на 
МЗ, като в рамките на една седмица /пет учебни дни/да не се 
повтарят, но еднакви за целия ден /за ежедневната доставка/. 
Обядът да се приготвя съгласно сборника рецепти за ученическо 
столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 
74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за 
съответната възрастова група на учениците, като в рамките на две 
седмици - 10 /учебни/ дни, да не се повтарят; 

Ш.2) Условия за участие 
Ш.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
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им в професионални или търговски регистри: 
Изискуеми документи и информация: 
А. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата 
- Приложение №1 - оригинал;Б.Декларация за запознаване с 
условията на поръчката - Приложение №2 - оригинал;В.Представяне 
на участника, което включва:1. Представяне на участника -
Приложение №3 - оригинал; ; 2 . Декларация по чл.47, ал.9 за 
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП -
Приложение №4 - оригинал; Г. Доказателства за техническите 
възможности и/или квалификация - документите по т.4.2.1. до т. 
4.2.6 от настоящата документация:1. Документ за собственост или 
договор за наем на помещението, в което ще бъде приготвяна 
храната за учениците - заверено копие и заверени от участника 
копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, 
издадени от ОДБХ,съгласно чл.12 от Закона за храните/за 
производство и право на доставки до други обекти за територията 
- за обособена позиция 1 и за приготвяне на готова храна- обект 
тип- кухня - майка, кетъринг/.Договорът за наем, трябва да е 
валиден към датата на подаване на офертата и със срок не по-
малък от 26 месеца от датата на подаване на офертата. В случай, 
че се представи договор за ползване с по-кратък срок, участникът 
представя декларация, с която поема ангажимент да осигури 
продължаванието му до изтичане срока на договора; 2. Документ за 
собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се 
извършва доставката на приготвената храна. Договорът за наем, 
трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и със 
срок не по-малък от 26 месеца от датата на подаване на офертата. 
В случай, че се представи договор за ползване с по-кратък срок, 
участникът представя декларация, с която поема ангажимент да 
осигури продължаванието му до изтичане срока на договора. Към 
него се прилагат: а) регистрационните талони на колите(заверени 
от участника копия);б) заверени копия от документите, доказващи 
собственост или официален ангажимент (окончателен договор за 
покупка, наем, лизинг и прочее).Удостоверение за регистрация от 
РЗИ по реда на чл.3, ал.3 от Наредба №9 за условията и реда за 
създаване на публичен регистър на обектите с обществено 
предназначение или от БАБХ по реда на чл.246, ал.4 от Закона за 
ветеринаромедицинката дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) 
№852/2004г. ; 3 . Списък- декларация на собствените/наетите лица, 
които ще отговарят за изпълнението на поръчката по съответната 
обособена позиция, с посочване на образованието и 
професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от 
тях- Приложение № 5; 4. Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на настоящата поръкчка, изпълнени през 
последните три години, заедно с доказателства за извършени 
доставки - чл.51, ал.4 във вр. с чл.51, ал.1, т.1 от 30П-
Приложение №6;5. Доказателство за въведена система за 
безопасност на храните - Система за анализ на опастностите и 
критичните контролни точки (НАНАССР) на производителя и/или 
търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 
5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните или еквивалентни.Горното 
обстоятелство, участникът може да докаже и с декларация -
Приложение № 7. Д. Декларация за липсата на свързаност по чл. 
55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, както и за липса на 
обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение №8;Е.Списък 
на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
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111.2.2) Икономически и финансови възможности 
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 
Не се изискват. Няма . 
Ш.2.3) Технически възможности 

предложат на подизпълнители(ако е приложимо)- Приложение №9;Ж. 
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е 
приложимо)- Приложение № 10; 3. Декларация за приемане на 
условията в проекта на договор-по чл.5б т.12 от ЗОП - Приложение 
№ 11;И. Декларация по чл.5б, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 
12;-Техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, по която се участва - Приложение № 13а 
и/или Приложение № 136; - Ценово предложение по обособената 
позиция, по която се участва - Приложение № 14а и/или Приложение 
№ 146 

Изискуеми документи и информация: 

1.Документ за собственост или 
договор за наем на помещението, 
в което ще бъде приготвяна 
храната за учениците и Заверени 
от участника копия на 
удостоверения за регистрация на 
хранителен обект, издадени от 
ОДБХ,съгласно чл.12 от Закона 
за храните /за производство и 
право на доставки до други 
обекти за територията - за 
обособена позиция 1 и за 
приготвяне на готова храна / 
обект тип- кухня - майка, 
кетъринг/- за обособена позиция 
2. / Във връзка с § 2 от 
преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за 
българската агенция по 
безопасност на храните, се 
приемат и удостоверения от 
РИ0К03 ,издадени до влизането в 
сила на ЗБАБХ. Договорът за 
наем, трябва да е валиден към 
датата на подаване на офертата 
и със срок не по-малък от 2 6 
месеца от датата на подаване на 
офертата. В случай, че се 
представи договор за ползване с 
по-кратък срок, участникът 
представя декларация, с която 
поема ангажимент да осигури 
продължаванието му до изтичане 
срока на договора 
Към момента на провеждане на 
процедурата участникът следва 
да е вписан в съответния 
регионален регистър на обектите 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1 Всеки един от участниците 
трябва да притежават минимум 
една собствена или наета база, 
за производство и право на 
доставки до други обекти за 
територията - за обособена 
позиция 1 и за приготвяне на 
готова храна / обект тип- кухня 
- майка, кетъринг/- за 
обособена позиция 2, регистрана 
съгласно чл. 12 на Закона за 
храните. 
2. Всеки един от участниците 
следва да притежават минимум 
едно собствено или наето 
транспортно средство, с което 
да се извършва транспорта на 
закуските/ готовата храна, 
предмет на съответната 
обособена позиция, притежаващо 
валидно Удостоверение за 
регистрация от ОДБХ/БАБХ . 
3. Всеки един от участниците 
следва да разполага с нает на 
трудов или граждански договор 
персонал за изпълнение на 
обществената поръчка, съставен 
от поне три лица, едното от 
които е: майстор сладкар /за 
обособена позиция 1/ или 
готвач /за позиция 1 или 2/ с 
образование или квалификация в 
областта на общественото 
хранене, което да участва в 
приготвянето на храната за 
учениците и 1 /един/ шофьор, 
който ще отговаря за доставката 
на храната. 
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за производство и търговия с 
храни, респективно в съответния 
национален регистър /публикуван 
на ел. страница на БАБХ 
(http://babh.government.bg/bg/r 
egisters.html), регистрацията 
да не е заличена и 
удостоверението да не е 
обезсилено съгласно чл.1б, ал.2 
от Закона за храните. 
Проверката се извършва от 
комисията. 
2.Документ за собственост или 
договор за наем на МПС, чрез 
което ще се извършва доставката 
на приготвената храна. 
Договорът за наем, трябва да е 
валиден към датата на подаване 
на офертата и със срок не по-
малък от 26 месеца от датата на 
подаване на офертата. В случай, 
че се представи договор за 
ползване с по-кратък срок, 
участникът представя 
декларация, с която поема 
ангажимент да осигури 
продължаванието му до изтичане 
срока на договора. Към него се 
прилагат: а) регистрационните 
талони на колите(заверени от 
участника копия), -б) заверени 
копия от документите, доказващи 
собственост или официален 
ангажимент (окончателен договор 
за покупка, наем, лизинг и 
п р о ч е е ) . 
Удостоверение за регистрация от 
РЗИ по реда на чл.3, ал.3 от 
Наредба №9 за условията и реда 
за създаване на публичен 
регистър на обектите с 
обществено предназначение или 
от БАБХ по реда на чл.24б, ал.4 
от Закона за 
ветеринаромедицинката дейност и 
чл.6 от Регламент (ЕО) 
№852/2004г. 

3. Списък- декларация на 
наетите лица, които ще 
отговарят за изпълнението на 
поръчката по съответната 
обособена позиция, с посочване 
на образованието и 
професионалната квалификация и 
професионалния опит на всеки от 

4 . Всеки един от участниците 
следва да е изпълнил успешно 
поне 1 договор с предмет 
приготвяне и доставка на 
закуска и/или доставка на обяд 
през последните три години. 
5. Всеки един от участниците да 
има въведена система 
безопасност на храните -
Система за анализ на 
опасностите и критичните 
контролни точки (НАССР) на 
производителя и/или търговеца 
на предлаганите изделия по чл. 
70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. 
на МЗГ за хигиена на храните, 
издадена на основание чл. 17, 
ал. 2 от Закона за храните, или 
еквивалентни. 
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тях- Приложение № 5. 
4. Списък на доставките, които 
са еднакви или сходни с 
предмета на настоящата поръчка, 
изпълнени през последните три 
години, заедно с доказателства 
за извършената доставка, 
съгласно чл.51, ал.4 във вр. с 
чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, а 
именно: Удостоверение, издадено 
от получателя или от 
компетентен орган, в което да 
са посочени стойностите на 
договорите, датите на начало и 
край на изпълнение и 
получателите или чрез посочване 
на публичен регистър, в който е 
публикувана информацията.-
Приложение №6. 
5. Участникът да разполага с 
Доказателство за въведена 
система за безопасност на 
храните - Система за анализ на 
опасностите и критичните 
контролни точки (НАССР) на 
производителя и/или търговеца 
на предлаганите изделия по чл. 
70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. 
на МЗГ за хигиена на храните, 
издадена на основание чл. 17, 
ал. 2 от Закона за храните, или 
еквивалентни. За чуждестранни 
участници - еквивалентни 
документи на тези, посочени в 
настоящата точка, съобразно 
законодателството по 
местоседалището им. Изискването 
се доказва с представянето на 
документ, издаден от 
компетентен орган, 
удостоверяващ въвеждането на 
система НАССР или заверено 
копие на сертификат EN ISO 
22000:2005 с област на 
приложение предоставяне на 
кетъринг, включително доставка 
на храна и хранителни продукти, 
издаден от орган по чл.53, ал.3 
от ЗОП, или еквивалентни 
сертификати и други 
доказателства, по чл.53, ал. 4 
от 3 

111.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да • Не 
• Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания 
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ПИзпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 
увреждания 

111.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 
Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да П Не П 
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 

Ш.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да П Не П 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата 

РАЗДЕЛ IV: П Р О Ц Е Д У Р А 

1У.1) Вид процедура 
IV. 1.1) Вид процедура 

Открита 
П Ограничена 
П Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура: 

П Договаряне Има вече избрани кандидати: Да и Не • 
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация 

П Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура: 

П Състезателен диалог 
1У.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога 
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой 
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой 

Критерии за ограничаване броя кандидатите: 

1У.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да П Не П 
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на 
договаряните оферти. 

1У.2) Критерий за оценка на офертите 
1У.2.1) Критерий за оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена 
или 

• икономически най-изгодна оферта при 
• посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
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тежест не е възможно поради очевидни причини) 
• показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 
Показатели Тежест 

1У.2.2) Ще се използва електронен търг Да • Не 
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) 

IV.3) Административна информация 
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо) 

1У.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да • Не 
Ако да, посочете къде: 

• Предварително обявление за ОП •Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП: от 

] Други предишни публикации (когато е приложимо) 

ГУ.З.З) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог) 
Срок за получаване на документация за участие 
Дата: 10/02/2016 дд/мм/птг Час: 16:30 

Платими документи Да Е Не • 
Ако да, цена (в цифри): 10.00 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане: 
Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от 
електронната страница на училището: http://sou-anton-popov.org/, 
„Профил на купувача", като желаещите имат право да получат 
документацията от деловодството на С О У А н т о н Попов" - град 
Петрич, с административен адрес: в гр. Петрич, ул."Тетово"№ 8, 
само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства 
на действителните разходи за отпечатване и размножаването 
й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/. 
При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща 
от възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило 
искането, след постъпило плащане. 
1У.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
Дата: 10/02/2016 дд/мм/п гг Час: 16:30 

1У.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
Дата: дд/мм/гггг 

1У.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие 
• Е Б ПОА ПЕТ ПЕК ППГ ПЬТ ПМТ П Р Ь Пвк № 
• С Б ПОЕ ПЕЬ ПЕЯ ПЬУ Пни П ж ПРТ П З Ь ПБУ 
Друг: Български 

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) 
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До дата: дд/мм/гггг 
или в месеци: или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти) 

1У.3.8) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 11/02/2016 дд/мм/гггг Час: 14:00 

Място (когато е приложимо): в сградата на СОУ „Антон Попов", град Петрич, 
ул."Тетово"8 - учителска стая 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да К1 Не П 
е приложимо) 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата на училището 

РАЗДЕЛ VI: Д Р У Г А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

У1.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да П Не П 
приложимо) 
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: 

У1.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да П Не ЕЗ 
фондове на ЕС 
Ако да, посочете проекта и/или програмата: 

У1.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 
или от негов надлежно упълномощен представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез 
куриерска служба със съответно известие за доставяне. В случай, 
че офертата е изпратена по пощата с обратна разписка или с 
куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така 
организирано, че да гарантира получаването й от възложителя до 
изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 
До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 
лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие. Ако лицата са посочили електронен 
адрес, разясненнията се изпращатат и на него в деня на 
публикуването им в „Профила на купувача". В разясненията не се 
посочва информация за лицата, които са ги поискали. 
Всички документи се представят в копия, заверени от 
представляващия участника или изрично нотариално упълномощено от 
него лице. 
Всеки участник може да подаде само една оферта за една или две 
обособени позиции. 
По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции. 

У1.4) Процедури по обжалване 

У1.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
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Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3) 
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: 
Съгласно чл.120 ЗОП 
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URE): 
http://www.срс.bg 
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 13/01/2016 дд/мм/гггг 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е А 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (1ЖЬ): 

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (иЯЕ): 

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (1ЖЕ): 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 1 Наименование: «Доставка на готови сутрешни закуски, в 
индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I - ви до IV 
клас / включително/ в СОУ „Антон Попов", гр. Петрич" 

1) Кратко описание 
«Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, 
за децата от подготвителните групи и учениците от I - ви до IV 
клас / включително/ в СОУ „Антон Попов", гр. Петрич"-
Прогнозен брой деца и ученици- 130/сто и тридесет/. Прогнозен 
брой учебни дни - 320 /триста и двадесет/. Максималната 
допустима стойност за 1 /един/ брой закуска е 0,42 лв. без ДДС. 
Прогнозна стойност за 1-ва обособена позиция - 17 472 лв. 
(седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева) без 
ДДС. Срок на изпълнение на поръчката - от влизане в сила на 
договора за закуска до 01.03.2018 г.Мястото на изпълнение на 
доставките по настоящата процедура е: франко сградата на 
СОУ„Антон Попов", град Петрич, с административен адрес: гр. 
Петрич, ул. „Тетово" № 8, в столовата. Доставка до 08:30 часа. 
Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при 
условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на 
Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 
детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се 
определят за всяка финансова година, като училището отпуска 
средства от бюджета си за финансиране на доставката на 
закуски.Закуските трябва да бъдат от следните групи : 1. Сандвич 
(хлябът да е пълно зърнест най-малко в един от предлаганите 
асортименти):с млечен компонент; с нетлъсти меса и месни 
продукти, риби, яйца; със зеленчуци, които могат да са пресни, 
варени, печени, задушени или консервирани; 2.Хамбургер (питката 
да е пълно зърнеста, най-малко в един от предлаганите 
асортименти: с млечен компонент; с нетлъсти меса и месни 
продукти, риби, яйца; със зеленчуци, които могат да са пресни, 
варени, печени, задушени или консервирани;3. Тестени изделия -
баница, кифла, сиренка, пица и др. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси, предмет 15000000 

Доп. предмети 15800000 
15890000 
15894000 
15894200 
15894210 

3) Количество или обем 
Обемът на доставките на храна за закуска и обяд за учениците на 
Средно общообразователно училище „Антон Попов" - град Петрич ще 
бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 
изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да 
заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е 
конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да 
претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е 
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възложени доставки. 
Изпълнение на договор за период от 320 дни при прогнозирано 
среднодневно количество - 130 закуски на ден. 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) 
(в цифри): 17472 Валута: BGN 
или от: до Валута: 

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата 01/03/2018 дд/мм/гггг 

5) Допълнителна информация 
Закуските следва да се представят индивидуално за всеки ученик, 
като опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва 
храната от външни замърсявания. Върху опаковката да има етикет, 
съдържащ информация за вид на храната, дата на приготвяне, 
грамаж, срок на годност и др.Тестено изделие - закуска с пълнеж 
от локум, мармалад или течен шоколад - закуската следва да се 
предлага най-много един път седмично. Сандвич с пълнозърнест 
хляб - закуската следва да се предлага най-малко един път 
седмично.Закуската следва да бъде приготвяна съгласно ,,Сборник 
рецепти за ученическите столове и бюфети", издателство Техника, 
2012 г. Базата при съставяне на седмичното меню следва да 
отговаря на средно дневните препоръчителни продуктови набори, 
като в рамките на една седмица /пет учебни дни/да не се повтарят 
закуските, но да бъдат еднакви за целия ден /за ежедневната 
доставка/;В случай че бъде направена рекламация за доставени 
закуски от представляващия възложителя или от определено от него 
лице. Изпълнителят ще доставя закуски, които напълно отговарят 
на изискванията на възложителя и на нормативните актове, 
посочени в документацията за участие, в срок от 120 минути, като 
транспортните разходи за неприетата доставка ще бъдат за сметка 
на Изпълнителя. 
Хлябът в сандвичите/хамбургерите поне един път седмично да е 
пълнозърнест. 
Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и 
сладкарски изделия-баклави, торти, пасти и други. 
Закуските трябва да се транспортират до СОУ "Антон Попов", град 
Петрич, със специализиран превоз, при спазване на изискванията 
при транспортиране на храни, съгласно раздел IV към Наредба № 5/ 
25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство 
на здравеопазването; 

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 

П Р И Л О Ж Е Н И Е Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 2 Наименование: „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални 
опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг, за учениците от 1-ви 
до VIII клас / включително/ в СОУ„Антон Попов", гр. Петрич" 

1) Кратко описание 
„Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки, 
прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг, за 
учениците от I-ви до VIII клас / включително/ в СОУ„Антон 
Попов", гр. Петрич". Прогнозен брой ученици - 140 /сто и 
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Партида: 501.1 ОБЯВЛЕНИЕ ЧА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни = 320 /триста и 
двадесет/. Максималната допустима стойност на 1 /един/ брой обяд 
е 2,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция 
- 89 600 /осемдесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 
Срок на изпълнение на поръчката - от влизане в сила на договора 
за закуска до 01.03.2018 г.Мястото на изпълнение на доставките 
по настоящата процедура е: франко сградата на СОУ„Антон Попов", 
град Петрич, с административен адрес: гр. Петрич, ул. „Тетово" № 
8, в столовата. Доставка до 11:30 часа Поръчката за доставка на 
обяд се финансира - 1,00 (един) лев/брой без ДДС ( 1,20лв. (един 
лев и двадесет ст.) с Д Д С ) - се заплащва от бюджета на училището, 
а разликата от цената на основното ястие от обяда е за сметка на 
ученика. Основен компонент на храната - тип „обяд" - 1. основно 
ястие + една филийка хляб и 2. Десерт 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Дои. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 15000000 

Доп. предмети 15800000 
15890000 
15894000 
15894200 
15894210 

3) Количество или обем 
Обемът на доставките на храна за закуска и обяд за учениците на 
Средно общообразователно училище „Антон Попов" - град Петрич ще 
бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 
изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да 
заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е 
конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да 
претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е 
възложени доставки. 
Изпълнение на договор за период от 320 дни при прогнозирано 
среднодневно количество -140 обяда. 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) 
(в цифри): 89600 Валута: BGN 
или от: до Валута: 

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата 01/03/2018 дд/мм/птг 

5) Допълнителна информация 
Обядът следва да се представя индивидуално за всеки ученик, като 
опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва 
храната от външни замърсявания. Върху опаковката да има етикет, 
съдържащ информация за вид на храната, дата на приготвяне, 
грамаж, срок на годност и др.Един път седмично в менюто за обяд 
да се включва риба.Колбаси не могат да бъдат предлагани като 
основни ястия.Два пъти седмично трябва да се предлага супа, като 
веднъж седмично със съдържание на месо или месни продукти. 
Минимум два пъти седмично следва да се предлага пълнозърнест 
хляб.Обядът трябва да се транспортират до СОУ "Антон Попов", 
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Партида 5013 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

град Петрич, със специализиран превоз, при спазване на 
изискванията при транспортиране на храни, съгласно раздел IV към 
Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от 
Министерство на здравеопазването;-Обядът да се приготвя съгласно 
сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство 
Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ 
и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на 
учениците, като в рамките на две седмици - 10 /учебни/ дни, да 
не се повтарят;В случай че бъде направена рекламация за 
доставени обяди, от представляващия възложителя или от 
определено от него лице, Изпълнителят ще приготви и сервира 
обяди, които напълно отговарят на изискванията на възложителя и 
на нормативните актове, посочени в документацията за участие, в 
срок от 120 минути, като транспортните разходи за неприетата 
доставка ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 
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