
Д О Г О В О Р 
ЗА В Ъ З Л А Г А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 

ПО В Т О Р А О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я 

Днес, 16.02.2015 г,, в гр. Провадия, между: 

Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия с адрес: гр. Провадия, ул. Св. Св. 
Кирил и Методий №82А, ЕИК 000082225, представлявано от Божидар Иванов Станков -
Директор и Кристина Соякова - счетоводител, наричана накратко Възложител, от една страна 

„Чир Голдън Рест" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Младост 
бл. 136, ет .1 , партер, ап.3/4, ЕИК 103563108, представлявано от Наталино Беллапианта -
Управител чрез Емилия Ангелова Николова - пълномощник, съгласно нотариално заверено 
пълномощно от 21.11.2011 година от помощник нотариус Ягодина Чернокожева при нотариус 
Елена Дионисова, район на действие PC Варна, №190, наричано накратко Изпълнител, от 
друга страна. 

Този договор е сключен на основание чл. 41 и следв. от ЗОП, въз основа на извършено 
класиране с Решение № №РД-01-04-87 от 30.12.2014 г. на Директора на I ОУ „Христо 
Смирненски" - гр. Провадия по проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка за приготвяне и доставка на готова храна по обособена позиция № 2 с наименование 
„Приготвяне и доставка на обяд за учениците от I-ви до VIII-ми клас в Ю У "Христо 
Смирненски" - гр. Провадия" при условията на класираното на първо място предложение. 

/. ПРЕДМЕТ НЛ ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да приготвя и доставя храна по 
предложени от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и утвърдени от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я менюта, съобразени с 
действащото законодателство и специфични изисквания за приготвяне на храна за ученици и 
по-специално с предвидените рецепти в сборника рецепти за ученическо столово хранене, 
издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ, срещу цена, 
която Възложителят се задължава да заплати в размера и при условията на проведената 
процедура за обществена поръчка и уговорени по-долу. 
(2) Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я за период от 
един месец и се представят за одобрение от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я до 25-то число всеки месец за 
следващия. 

(3) Изпълнителят се задължава да приготвя храна, която да отговаря на изискванията 
на Наредба № 37/21.07. 2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене 
на учениците, Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения и училищата, Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 
населението на Министерство на здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. Вложените п в в й ц а отговарят на 
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изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни 
актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика, като продуктите от 
животински произход трябва да са снабдени със сертификат за качество. 

(4) Изпълнителят се задължава да извършва ежедневни доставки на храна, определена 
по утвърденото меню и количество в писмена заявка на Възложителя, подадена до 
Изпълнителя до 16,30 часа в деня преди доставката. 

(5) Предлаганите от изпълнителя менюта трябва да представляват комбинация от 
закуските/ястията, описани в техническото му предложение за изпълнение на поръчката и 
съобразени с техническата спецификация на Възложителя. 

//. СРОК НА ДОГОВОРА 

Ч л . 2. Този договор се сключва за срок на действие от 16.02.2015 година до 31.12.2016 година. 

Ill ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Ч л . 3. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя готовата храна на цените, 
предложени в ценовата оферта в процедурата по възлагане на обществена поръчка, която е 
неразделна част от този договор. 

(2) . Единичната цена за приготвяне и доставка на обедно меню за учениците от I-ви до 
IV-ти клас на Ю У „Христо Смирненски" - гр. Провадия - 2,19 лева (два лева и деветнадесет 
стотинки) без Д Д С или 2,63 лева (два лева и шестдесет и три стотинки) с Д Д С , като включва 
всички разходи на Изпълнителя, в т.ч. и разходи по транспортиране и етикитиране. 

(3) Единичната цена за приготвяне и доставка на обедно меню за учениците от V-ти до 
VIII-ми клас на Ю У „Христо Смирненски" - гр. Провадия - 2,37 лева (два лева и тридесет и 
седем стотинки) без Д Д С или 2,84 лева (два лева и осемдесет и четири стотинки) с ДДС, като 
включва всички разходи на Изпълнителя, в т.ч. и разходи по транспортиране и етикитиране. 

(4) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него количество 
доставени готови храни до 10 работни дни след представяне на фактурата от Изпълнителя и 
подписан приемо-предавателен протокол за вида и броя на доставената храна за предходния 
месец. 

i (5) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата 
сметка на Изпълнителя 
I B A N & ЯГЪЪЪ 
B i d fat&cct с ^t- 27 s or WO 
при „Уникредит Булбанк" АД, срещу издадена фактура. 

(6) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени, посочени в ценовото 
предложение на Изпълнителя за целия срок на договора. 

IV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя храната, предмет на настоящия договор и доставя същата 
всеки учебен ден до 12,00 часа. 
(2) Храната се предава от лице, определено от Възложителя в специално помещение на Ю У 

„Христо Смирненски" - гр. Провадия, опакована без рискове за повреждане или влошаване на 
хранителните и качества. 

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира храна в опаковки, които осигуряват съхранението и от 
вредни външни въздействия, в състояние годно за консумиране и запазват температурата и 
хранителните и органолептичните й качества. 
(2) Пакетираните храни трябва да са поставени в кашони (касетки) и да имат указателни 
етикети. 
(3) Съдовете, в които е поставена готовата храна в течно състояние, трябва да имат 
маркировка, която да съдържа: 

а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора; 
б/ датата на приготвяне на храната и трайността и. 

(4) Изпълнителят носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за вреди 
причинени от некачествена храна. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) Изпълнителят ' има право: 
1. да получи цената на доставената обедна храна за учениците в размер, по начин и в 

сроковете, определени в раздел III от този договор. 
2. да получава писмена заявка за количествата готова храна до 15,00 часа на деня преди 

доставката. 
(2) Изпълнителят се задължава: 

1. да приготвя и доставя на Възложителя висококачествена, пълноценна и безопасна 
храна в съответствие с предвидения в предложението му грамаж и при спазване на 
нормативните изисквания в областта; 

2. да доставя на Възложителя заявеното от него количество готова храна ежедневно в 
учебните дни до 12,00 часа в специално помещение на Ю У „Христо Смирненски" - гр. 
Провадия. 

3. да предава храната на лице, посочено от Възложителя 
4. до 5 (пето) число на месеца да предава необходимите фактури и други документи за 

храната, доставена през предходния месец; 
5. да транспортира готовата храна, съобразно предвиденото в чл, 4, ал. 2 и чл. 5 от 

настоящия договор. 
{6. да доставя за своя сметка по една контролна порция от всяко доставяно ястие. 

(3) Изпълнителят е длъжен при поискване да представя сертификат за качество за 
доставените на хранителни продукти от животински произход. 
(4) Упълномощен представител на Изпълнителя подписва двустранен приемо-предавателен 
протокол, който удостоверява предаването на съответните количества обедна храна и 
съответствието й с уговореното качество. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) Възложителят има право: 
1. да получи приготвената обедна храна, предмет на този договор в сроковете, в заявеното 
количество и по цени, определени в предложението на Изпълнителя и съгласно клаузите на 
настоящия договор; 
2. да дава задължителни указания на Изпълнителя за промени в предложените месечни 
менюта, като може да променя комбинациите от ястия в тях. 
(2) Възложителят се задължава: 
1. да заплати реално доставената храна в срок и по цена, съгласно условията на настоящия 
договор; 
2. да получи храната на уговореното място и да я прегледа; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: £ Щ 



(3) Упълномощен представител на Възложителя подписва двустранен приемо-предавателен 
протокол, който удостоверява получаването на съответните количества приготвена обедна 
храна. 

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставяната готова храна. 
(2) При установяване на продукция с лошо или влошено качество, нарушена цялост на 
опаковката и/или намалено количество на готовата продукция, същата се връща на 
Изпълнителя без да се дължи плащане на цената. В тези случаи, Изпълнителят е длъжен 
незабавно, в срок до 20 (двадесет) минути да замени продукцията с лошо или влошено 
качество с друга, подходяща за деня. 
(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат 
констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от 
Изпълнителя в специализирана лаборатория, като и двете страни по договора се задължават 
да приемат получените лабораторните резултати. 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.9. (1) При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор 
задължение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 10% от общата 
стойност на договора. 
(2) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят 
заплаща неустойка на Възложителя в размер на 0,5% от общата стойност на договора за всеки 
просрочен ден, но не повече от 30% от общата стойност на договора за целия срок на 
договора. 
(3) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор от 
страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена поръчка на 
основание чл. 10, ал. 1, т. 3, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 
10 от прогнозната стойност на поръчката. 
(4) Извън посочените по-горе случаи, при забавено изпълнение на задължението по чл.8, ал.2, 
Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 0,5% от стойността на договора за всяка 
просрочена минута след определения срок за замяна на продукцията с лошо или влошено 
качество с друга, но не повече от 30% от общата стойност на договора. 
(5) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изтичане на неговия срок; 
2 ; предсрочно по взаимно съгласие на двете страни; 
3. едностранно от Възложителя, без предизвестие при пълно неизпълнение на някое от 

задълженията на Изпълнителя, поети с настоящия договор; 
4. едностранно от Възложителя, с едномесечно писмено предизвестие при разкриване 

на кухня в учебното заведение; 
5. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят не изпълни 

две заявки в рамките на един месец. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълтнителя 
само стойността на тези доставки, които са извършени преди момента на прекратяване на 
договора. 
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6. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят допусне 
просрочване на доставката на закуските повече от два пъти в рамките на един месец. В. този 
случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези доставки, които са 
извършени преди момента на прекратяване на договора; 

7. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят е допуснал 
доставка на закуски, които не отговарят на изискванията за качество, опаковане и срок на 
годност повече от два пъти в рамките на един месец. В този случай, Възложителят заплаща на 
Изпълнителя само стойността на тези доставки, които отговарят на приетите стандарти за 
качество и опаковане на закуските и са били в срок на годност към момента на доставката. 

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

XI ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Ч л . 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до 
страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в 
писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или 

.куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг адрес, 
предоставен писмено от едната страна на другата. Всички тези уведомления и съобщения се 
считат за връчени на датата на получаването им от адресата. 

Чл. 12. (1) При подписването на настоящия договор Изпълнителят представя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 8 300 лева (осем хиляди и триста лева), 
която сума представлява 5 % от прогнозната стойност на договора. Възложителят 
освобождава гаранцията в едномесечен срок след приключване на договора и не дължи лихви 
за периода, през който средствата законно са престояли при него; 
(2) Възложителят освобождава гаранцията в едномесечен срок след приключване на договора 

и не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Ч л . 13. (1) Договорът не може да бъде изменян. 
! (2). Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл.43, ал.2 от 

Закона за обществените поръчки когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага 
промяна в сроковете или намаляване общата стойност на договор в интерес на Възложителя 
поради намаляване на договорените цени или договорените количества или отпадане на 
дейности; или когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт -
до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него или при удължаване 
срока на договора за услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че 
едновременно са изпълнение следните условия: не по-късно от 6 месеца преди изтичане на 
срока на договора Възложителят е открил процедура със същият предмет за последващ 
период, която не е завършила с избор на изпълнител; срока на договора се удължава до избора 
на изпълнител, но не повече от 6 месеца и прекъсването на услугата би довело до съществени 
затруднения за Възложителя. 

(3). Измененията на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена 
форма, не противоречат на действащото законодателство и са надлежно подписани от или от 
името на Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения" се разбира всяко изменение, 
допълнение, заличаване или заместване. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:- ' ; ;г . > ' ИЗПЪЛНИТЕЛ: "5' -А -4$-6~Г fyfbe*. 

сЙГ Ь ОП 



Чл. 14. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на 
неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение - по 
съдебен ред. 

Чл. 15. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и останалите действуващи към момента на сключване и изпълнение 
на договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България. 

Чл.16. Договорът влиза в сила от 16.02.2015 година. 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
Изпълнителя и два екземпляра за Възложителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Техническата спецификация, 
2. Техническото гГредложение за изпълнение на поръчката 
3. Ценовата оферта на Изпълнителя. 

Директор на I ОУ „Христо Смирненски" Пълномощник на "Чир Голдън Рест" ЕАД 

ЗА В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я : ЗА И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я : 

(Емилия Николова) 

Счетоводител: 

(Кристина Соякова) 
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ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 82а тел.: 0518/44039, 42992 

www.louprovadia.weeblY.com 

e-mail: ousmirnenski@abv.bR 

Утвърдил: 

Божидар Станков 

Директор на Първо ОУ „Хр. Смирненски" 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЗАКУСКА И 
ОБЯД ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ 

\ ОТ1-ВИДО VIII-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" -
ГР. ПРОВАДИЯ" 

С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 

ЗАКУСКА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-
ВИ ДО IV-ТИ КЛАС В I ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ" 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ОБЯД ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО VTH-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ" 

http://www.louprovadia.weeblY.com
mailto:ousmirnenski@abv.bR


I. Изисквания към храната. 

Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата 
документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, 
посочени в т. 1 и 2 от настоящата спецификация. 

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 

1.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички 
изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

1.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

1.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 
предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

1.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на 
Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

1.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.201 1 г. на 
Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

1.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 

1.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 

i 
1.8. Доставяната храна следва да бъде приготвяна 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. 

1.9. При приготвяне на обедното меню, всеки участник следва да се съобрази с 
изискванията за грамажа за съответните ястия за двете възрастови групи - ученици от 1-ви 
до IV-ти клас и ученици от V-ти до Vlll-ми клас. Всеки обяд трябва да съдържа минимум 
следните компоненти: 

- първо ястие: супа - най-малко два пъти седмично следва да се предлага супа със 
съдържание на месо или месни продукти; 

- второ ястие: основно ястие - готвено, печено, скара, придружено с гарнитура или 
салата (спрямо сезона) - допустимо е най-много два пъти седмично да се предлага постно 
ястие; 
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- питка - най-малко два пъти седмично следва да бъде предоставяна пълнозърнеста 
питка. 

I. 10. При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид 
следните изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню: 

Тестено изделие - закуска с пълнеж от локум, мармалад или течен шоколад -
закуската следва да се предлага най-много един път седмично; 

Плод съобразен със сезона - следва да се предлага най-малко два пъти 
седмично; 

Сандвич с пълнозърнест хляб - закуската следва да се предлага най-малко един 
път седмично; 

Тестено изделие - закуска с пълнеж от млечни или месни продукти - закуската 
следва да се предлага най-много един път седмично. 

II. Доставка на готовата храна. 

- Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя закуските в деня на 
доставката и да ги доставя на следния адрес: гр. Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий 
№82А, сградата на ЮУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия до 8,00 часа всеки учебен 
ден. 

- Участникът, определен за изпълнител, трябва ежедневно да приготвя и доставя 
обедна храна на следния адрес: гр. Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №82А, сградата 
на I ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, до 12,00 часа всеки учебен ден. 

Ш. Изисквания към опаковките 

Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да 
предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му 
характеристики. Всеки доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци, 
пакетирани десерти, закуски и др.) да бъде етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за 
изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, придружени от търговски 
документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен документ, 
съгласно изискванията на Закона за храните. 

Храната се доставя за разпределяне на място в специално помещение в сградата на 
Възложителя, като същата следва да се пренася в термофорни кутии/съдове, запазващи 
нейните органолептични качества. Храната се разпределя от служители на Възложителя в 
собствена посуда. 

TV. Прогнозна стойност и финансиране 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 200 000,00 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност на Първа обособена позиция е 34 000,00 лева без ДДС. 

Зт, ai/i. З^^гд 
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Прогнозната стойност на Втора обособена позиция е 166 000,00 лева без ДДС. 

Финансирането на поръчката по Първа обособена позиция се осъществява чрез 
средства предвидени в Постановление № 308 от 20.10.2010 година за осигуряване и 
разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи 
в детските градини и училищата и на учениците от 1 до IV клас. 

Финансирането на поръчката по Втора обособена позиция до 31.05.2015 година е 
осигурено със средства по проект финансиран от Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". След изтичане на 
посоченият срок финансирането ще се извършва или чрез друг проект или със средства на 
бюджета на училището. 

V. Изисквания към Изпълнителя на обществената поръчка: 

1. Да е изпълнил най-малко една услуга с предмет еднакъв или сходен на предмета 
на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
заявлението или на офертата. В случай, че участникът ще представи оферта и за двете 
позиции едновременно, Възложителят поставя изискване участника да е изпълнил най-
малко две услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата. 

* Под „услуги, сходни с предмета на поръчката" се разбират: приготвяне и 
доставка до краен потребител на готова храна за консумация - закуски и/или обяди и/или 
вечери. 

2. Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство 
(собствено, наето, лизинг), чрез което ще се извършва доставката на приготвената храна, 
което да е регистрирано от Българска агенция по безопасност на храните като транспортно 
средство за превоз на хранителни продукти. 

' 3. Участникът трябва да разполага с минимум един обект, регистриран като обект за 
производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните. 

Изготвили: $<2Я, -

(Жана Георгиева) 

(Стйди^на Радева) 
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Образец № w 

Наименование на Участника: ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ ЕАД 

Седалище по регистрация: Гр..Варна жк.Младост бл.136 ет.партер 
an. 3/4 

BIQIBAN: 
Булстат номер: 

J<Z4U!iM у » • ^ t>t_iP^- fybWft с см, 27Ъerr 
103563108' ' ' " ^ 

Точен адрес за 
кореспонденция: 

БЪЛГАРИЯ 9020 Гр..Варна жк.Шидост 
бл.136 ет.партер ап.3/4 

Телефонен номер: 052 699322 
Факс номер: 052 699321 
Лице за контакти: Мирослав Москояиов 
Е - mail: cirvarna@mbox. contact, bg 

До 
П Ъ Р В О ОУ „Хр. Смирненски" 
гр. Провадия, 
ул. Св. Св. Кирил и Методий № 8 2 а 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет. 

Наименование на 
поръчката: 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА 
ЗА ЗАКУСКА И ОБЯД ЗА ДЕЦА ТА ОТ 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ ОТ /-
ВИ ДО У/П-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ 

Обособена позиция 
№ 2 

„Приготвяне и доставка на обяд за учениците от /-
ви до VIH — Mu клас в Първо ОУ „Христо 

Смирненски"гр. Провадия" 

У В А Ж А Е М И Г О С П О Ж И И Г О С П О Д А , 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената п о р ъ ч а . V 

представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техничс^-сн-

спецификация на Възложителя. 

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение i 

поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението ; 

обекта на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя 

Техническата спецификация, условията на договора и в предложената цена сме отчел 

всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквани: 

както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни 

спазване гг^и изпълнение на поръчката. 



It 
Образни h% ij 

При формиране на предлаганата цена сме включили всички разхо;.и 

извършване на услугите, предмет на обществената поръчка, в т.ч. разходи 

възнаграждения на персонал, разходи за горива, данъци, такси, мита, застраховки, тр; 

транспортни разходи, опаковане и етикетиране на опаковките и др. подобни. 

Предлагаме следните: 

- Единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню за учениците от [-ву 
IV-ти клас на Ю У „Христо Смирненски" - гр. Провадия - 2,19лева (два лв. и деветка д е с : - . - ^ 
ст.) без Д Д С или 2,63лева (два лв. и шестдесет и три ст.) с Д Д С ; 

- Единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню за учениците от V-ги , 
VIII-ми клас на Ю У „Христо Смирненски" - гр. Провадия - 2,37лева (два ла. и трижсе'1 
седем ст.) без Д Д С или 2,84лева (два лв. и осемдесет и четири ст.) с Д Д С . 

Забележка: Възложителят поставя ограничение при оферираме на показахте, 
„Предлагана цена" към участниците в процедурата, както следва: 

посочената единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню 
учениците от I-ви до IV-mu клас на ЮУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия j 
може да по-голяма от 2,37 лева без ДДС или 2,84 лева с ДДС; 

посочената единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню 
учениците от V-mu до VIII-ми клас на ЮУ „Христо Смирненски" - гр» Провадия i 
може да бъде по-голяма от 2,54 лева без ДДС или 3,05 лева с ДДС. 

В случай, че участникът посочи единична цена по-голяма от посочените- t\ 
горе, Възложителят ще го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, 

2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор. 

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ннс с* 

съгласни да представим н ^ р | ^ § ш й с р з а гаранция за изпълнение на задълженият:! i 

договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС'. 

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писмено-

приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират о б в ъ р п а п 

споразумение между двете страни. 

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 90 календарни дик е 

датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Оферта'; .• 

ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането г 

този срок, като при необходимост от страна на Възложителя може да удължим срока, г, 

валидност на офертата, ако това е необходимо за приключване нвтаездацуратя 

N / $р$р{& с г/1. 

J Z2f&^ Зоп 
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Подпис и печат: 
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Име и фамилия Н А Т А Л И Н О ВЕЛЛА-

Длъжност ИЗПЪЛНИТЕЛЕН Д И Р Е К Т О Р 

Наименование на участника ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ Е А Д 

За*, СОЛА. г/7- ^ 33^2 fa/i, т * . г*. к-ЗЪ/^ 
ifbP^Q с V2r ^bfffiy?e<Zs c*&i. 22 Т 



"Наименование на " ЧИР ГОЛДЪНРЕСТЕАД 
Участника; • 
Седалище по Гр..Варна жк.Младост бл.136 ст.партер an.3/4 
регистрация: 
B1C/IBAN: ЗШ-Ш^гл/Ъ?ег ЗЪ~к, 4*£ ffoW*- с гл. ZZS^iOo 
ЕИК: 103563108 
Точен адрес за БЪЛГАРИЯ 9020 Го.. Варна ж-к.Мшдост бх 136 
кореспонденция: ет.партер an.3/4 i _ 
Телефонен номер: 052 699322 
Факс номер: 052 699321 
Лице за връзка: Мирослав Москояиов 
I
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, -mail: ciwarna(a),mbox.confacl.bg 

До 
ПЪРВО ОУ „ХР. СМИРНЕНСКИ" 
Гр. Провадия 
Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 82а 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Наименование на 
поръчката: 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА 
ЗА ЗАКУСКА И ОБЯД ЗА ДЕЦА ТА ОТ 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-

ВИДО УШ-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ 

Обособена позиция 
№2 

„Приготвяне и доставка на обяд за учениците от /-
ви до VIII - ми клас в Първо ОУ „Христо 

Смирненски" - гр. Провадия" 5Ча 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
и жекванията Ви. заложени в "Техническата спецификация" и нормативните 
изисквания в областта на предмета на поръчката, като представяме на вашето 
внимание нашето предложение. 

Ще приготвяме и доставяме храната в специално помещение в ЮУ ..Христо 
Смирненски" - гр. Провадия, като гарантираме, че ще спазваме определените 
нормативни изисквания посочени в Закона за храните; Наредба № 37/21.07.2009 на 
Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците. 
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Наредба № 9/16.09.201! г. на Министерство на земеделието и храните за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 
в детските заведения и училищата; Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните 
норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването: Наредба 
№ 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и 
храните, както и. че доставяната храна ще бъде приготвяна съгласно сборника 
рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника. 2012 г.т одобрен с 
писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната 
възрастова група на учениците. 

Декларирам, че храната ще бъде приготвяна в деня на доставката, както и. че 
същата ще бъде пренасяна със специализирано транспортно средство в собствени 
на дружеството термофори и кутии/съдове, запазващи нейните оргаполептични 
качества. 

При подготовката на менюто за приготвяне и доставка на обедно меню се 
задължавам да спазвам изискванията на Възложителя при формирането му. както и 
възрастовата група на потребителите. Декларирам, че при изпълнение на поръчката 
що осигуря доставка на ястие с различен грамаж съобразно изискванията за двете 
възрастови групи - ученици от [-ви до lV-ти клас и ученици от V-ти до VIII-ми 
клас. Всеки обяд ще съдържа следните компоненти: 

- първо ястие: супа - най-малко два пъти седмично ще се предлага супа със 
съдържание на месо или месни продукти; 

- второ ястие: основно ястие - готвено, печено, скара, придружено с 
гарнитура или салата (спрямо сезона) -най-много два пъти седмично ще се 
предлага постно ястие: 

- питка - най-малко два пъти седмично ще бъде предоставяна пълпозърнеста 
питка. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие е гореописаната оферта и действащата нормативна уредба в областта 
па ученическото столово хранене. 

I Конкретната доставка на готовите за консумация обедни менюта за двете 
възрастови групи ученици, според заявения от Възложителя брой ученици, ще 
изпълняваме до 12.00 часа. всеки учебен ден. 

В случай че ни бъде направена рекламация за доставена обедни менюта от 
представляващия възложителя или от определено от него лице. ще доставя обедни 

.менюта, които напълно отговарят на изискванията на възложителя и на 
нормативните актове, посочени в техническите спецификации, в срок до 20 
{двадесет) минути, като транспортните разходи за неприетата доставка ще бъдат за 
пата сметка. 

[Внимание! Офертата на участник, който предложи минути sa 
реакция след рекламация повече от 60 или по-малко от 15 минути, няма да 
съответства на изискванията на възложителя и ще бъде отстранена от 
участие в процедурата). 

Приемаме срока за изпълнение на договора да е за срок от 0! .01.2015 година 
до 3 1. 12.2016 година или считано от датата на подписване на договора (в случай, че 
договора е подписан след 01.01.20 15 година) до 3 1.12.2016 година. 

Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по Втора 
обособена позиция, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция 
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ча изпълнение на задълженията но договора в размер на 5% от стойността на 
договора. 

Мие потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, 
посочени в документацията за участие в процедурата. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, noein с 
офертата ни. до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от 
крайния срок за получаване на офертите. 

Приложение: 

Декларация за конфйденциалност в случай па приложимост (по образец № 12 

от документацията за участие). 

Подпис и печат 

Дата l W < t/i4i> 

Име и фамилия НАТА^Щ2*еГБЕЛЛА11ИАНТА 

Длъжност ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Наименование на участника ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ ЕАД 
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