
 

 

                    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”- СИЛИСТРА 

ул. “Петър Вичев” №1, тел./факс: 820 553, е-mail: school.office@opsilistra.bg  

 

 

                                                                                                   

Изх. № АТС 03 - 346/23.08.2021 г.   
 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

ПОКАНА  
 

За събиране на оферти за доставка в ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра за уч. 2021/2022 год. на 

топъл обяд – кетъринг на учениците от I до VII клас, включени в целодневно обучение 

 

 

I. Предмет на поканата: „Доставка в ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 

година на топъл обяд – кетъринг на ученици от І до VІІ клас включени в целодневното 

обучение”. 

 

 

II. Прогнозни стойности и срок на изпълнение: 

 

 Доставка на топъл обяд- кетъринг за ученици І-VІІ клас за учебната 2021/2022 година 

- прогнозен брой ученици – 130 

- прогнозен брой дни – 150 

- приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден:  

до 3,60 лв. /с  ДДС/ за меню, което включва основно ястие с месо, десерт и хляб – 

поставени в индивидуални опаковки с прибори за хранене и салфетка; 

до 3,00 лв. /с  ДДС/ за меню, кето включва основно вегетарианско ястие, десерт и хляб - 

поставени в индивидуални опаковки с прибори за хранене и салфетка. 

    

Забележка:   Училището осигурява 0,60 лева  от цената на обяда, а останалата част се 

доплаща от родителите на база сключен допълнителен договор със СНЦ „Отец Паисий”. 

  

 Срок на изпълнение: 

От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.  
         

III. Място на изпълнение: сградата на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, ул. „Д-р Петър Вичев“ 

№1. 

 

IV. Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнение 

на поръчката, представлява крайната цена за извършване на доставката, включваща ДДС и всички 

други разходи и попълнени менюта. 

 

V. Начин на плащане: по банков път по сметка най-късно до 10 (десето) число на месеца, следващ 

отчетния. 
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VI. Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 
1. Информационен лист за участника - (Образец №1); 

2. Списък с приложените документи подписан и подпечатан от участника в свободен текст;  

3. Документ доказващ, че основната дейност на участника е свързана с предмета на настоящата 

покана; 

      4. Справка - декларация  подписана от участника, съдържаща информация за наличните 

производствени и складови   помещения, хладилна техника. Участниците следва да разполагат с 

минимум 1 (един) бр. собствен  или нает обект за производство, търговия на едро и/или дребно 

на храни от животински и/или неживотински произход с възможност за кетъринг, регистран в 

БАБХ-ОДБХ – представят заверено копие. Когато участникът посочи наети обекти, същият 

прилага копие на Договор за наем за срока на действие на договора; 

5. Копие на разрешително от агенцията по безопасност и качество на храните за транспорт на 

хранителни продукти; 

       6. Ценовото предложение следва да бъде формирано в лева и да включва всички разходи по 

изпълнение на поръчката съгласно приложено меню (два вида меню за 1 месец, едно от което е 

вегетарианско меню)  (Образец №2);. 

        7.Декларация в свободен текст от участника за изпълнение на всички изисквания описани в 

раздел VІІ от т.1 до т.8  свободен текст; 

8. Кандидатите представят само един вариант на оферта. 

   

 

VII. Изисквания към храните и доставката им: 

        

1. Ястията да бъдат приготвени съгласно „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, 

одобрен“ от МЗ и да съответстват на изискванията на Закона за храните и Наредба № 37 от 21 юли 

2009 г. за здравословно хранене на учениците; 

2. Храната да се приготвя в деня на доставката; 

3. Участникът гарантира добър търговски вид на предлаганите ястия; 

4. Ястията се доставят в термо кутии и в подходящи индивидуални опаковки, придружени с 

прибори за еднократна употреба; 

 5. Грамажа на ястията да бъде съобразен с изикванията на „Сборник рецепти за ученически 

столове и бюфети“, одобрен от МЗ  и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на 

децата: от 7-14 години; 

6.  Участникът гарантира пълна подмяна на ястията при установено отклонение в качеството до 

един час от узнаването на обстоятелството, като допълнителните разходите са за негова сметка; 

7. Всеки доставен продукт да бъде придружен от експертен лист или сертификат за качество, 

сертификат за произход, респ. документ за произход или друг аналогичен документ за 

хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните, както и стокова разписка; 

8. Доставката се извършва всеки учебен ден до 11:30 ч. на адрес: ОУ „Отец Паисий”, гр. 

Силистра ул. „Д-р Петър Вичев” №1, като точната бройка за доставка се дава не по – късно от 

15:00 ч.в предходния ден. 

 

 

Получаване на офертата до 16:00 часа на 01.09.2021 г. на адрес:  гр. Силистра 7500,  ул. «Д-р 

Петър Вичев» №1, ет. 2, к. 203 

 
 
Участниците ще бъдат уведомени за резултатите, след разлеждане на офертите от комисия, 

определена от директора на ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра и с участие на родители и 

представители на Обществен съвет.  

 

 

Директор: Галя Илиева  


