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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 
За участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Глава осма „а“ „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ 
от Закона за обществени поръчки с обект на поръчката – доставка и предмет: 
„Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ”Христо Ботев”,  
гр.Троян – 2016 г.”  по  обособени  позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 - Хляб  и хлебни изделия 
Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и 

мармалад 
Обособена позиция 3 - Месо и месни продукти 
Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци 
Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо 
Обособена позиция 7 - Риба 
Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открита с Публична покана №9047313/2015г. на  Директора на  
НУ”Христо Ботев”-гр.Троян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 
на документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка 

по реда на Глава осма „а“ „ Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона 
за обществени поръчки с обект на поръчката – доставка и предмет: „Доставка на хранителни 
стоки за нуждите на НУ”Христо Ботев”-- гр.Троян – 2016г.”  по  обособени  позиции, както 
следва: 

Обособена позиция 1 - Хляб  и хлебни изделия 
Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад 
Обособена позиция 3 - Месо и месни продукти 
Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци 
Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо 
Обособена позиция 7 - Риба 
Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки 

І.       Покана за участие; 
1. Указание за участие; 

2. Техническа спецификация; 

3. Методика за оценка на офертите; 

4. Оферта – по образец; 

5. Представяне на участника – по образец; 

6. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 б.”а” – „д” и ал.5 от ЗОП – по образец – 2 бр.; 

7. Списък  на  доставките еднакви и/или сходни с предмета на настоящата поръчка – по 

образец; 

8. Декларация за участие на подизпълнители – по образец; 

9. Декларация от подизпълнител – по образец; 

10. Техническо предложение – по образец; 

11. Ценово предложение – по образец; 

12. Проекто – договор; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



І. УКАЗАНИЯ  
за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” 

„Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗOП с обект – доставка и 
предмет: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ”Христо Ботев”- гр.Троян – 
2016 г.”  по  обособени  позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Хляб  и хлебни изделия, 
Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад, Обособена 
позиция 3 - Месо и месни продукти, Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти, 
Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци, Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо, 
Обособена позиция 7 – Риба и Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки 

1. Описание на предмета на обществената поръчката – в предмета на поръчката се 
включва доставка, осъществена чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на НУ”Христо 
Ботев”-гр.Троян за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. Хранителните стоки са разделени в 
8/осем/ обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 - Хляб и хлебни изделия 
Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад 
Обособена позиция 3 - Месо и месни продукти 
Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци 
Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо 
Обособена позиция 7 - Риба 
Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки 
Стоките се доставят от  Изпълнителя до обекта на Възложителя със собствен или нает 

транспорт. 
2. Прогнозно количество. Прогнозна стойност.  

2.1. Прогнозно количество – за срока на изпълнение на договора 
Подробните описания на видовете хранителни стоки и количества са дадени във 

Формуляр №11 /приложение към ценова 57 000.00 /петдесет и  седем хиляди/лева без ДДС или 
68 400.00/шестдесет и осем хиляди  и четиристотин/лева с ДДС. 

3. Място на извършване на доставката – франко складова база на Възложителя. 
4. Срокът за изпълнение на поръчката - с участника определен за изпълнител ще 

бъде сключен договор със срок на действие 12 месеца, считано от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.; 
5. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката: 

5.1. Доставката ще се осъществява за количество, съобразно нуждите на възложителя. 
Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в 
рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора. Максимално допустимото 
количество хранителни стоки е посочено във Формуляри №11 (от 1 до 8), като реално 
количество ще се определи въз основа на подаваните писмени заявки и ще е съобразено с 
посещаемостта на училището, за които са предназначени хранителните стоки. 

5.2. Възложителят не се задължава да закупи стоката до посочената прогнозна 
стойност и количество. 

5.3. Предаването и приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва между 
представители на Възложителя и Изпълнителя със следните документи: 

- Приемо-предавателен протокол на получената стока; 
- Данъчна фактура за вида и количествата описани в приемо-предавателния протокол; 
5.4. В Техническото си предложение участникът следва да посочи: 
5.4.1 Срок за изпълнение на поръчката; 
5.4.2 Срок за доставка при отправена заявка на Възложителя; 
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски 

в Техническото предложение и/или Ценовото предложение. 
6. Изисквания при определяне на цената, начина и срока на плащане. 
6.1. Стойността на Договора за обществената поръчка се определя в лева с ДДС и се 

предлага от Участника в ценовата му оферта – Формуляр №10 (от 1 до 8). 
Единичната цена на всяка стока се образува като към базовата цена на САПИ 

ЕООД в лева с ДДС се прибавя/изважда надценка/отстъпка.  



Стойността по договора не е постоянна и може да се променя при промяна базовите цени 
на едро за регион Ловеч на САПИ ЕООД – Формуляри №11 (от 1 до 8). 

В цената на Договора за обществената поръчка се включват всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

6.2.  Всяка от страните може да променя цената (но не по-често от един път на месец 
и на две седмици пролетен и есенен сезон само за обособена позиция „Плодове и 
зеленчуци“), след като писмено уведоми другата страна за промяната в базовата цена и 
представи ценова справка за базовите цени на едро за регион Ловеч от САПИ ЕООД. 
Промяната влиза в сила от петия ден, след получаване на писменото уведомление. Новата 
цена се образува по същия начин, както при ценообразуване на единичните цени в 
офертите. 

6.3. Плащането по договора ще става по следната схема: 
Един път месечно (до 30 число) по банков път след представяне на фактура. 
Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със 

Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната задължителна информация: 
Получател: (име на Възложителя) 
Адрес: 
ЕИК по БУЛСТАТ: 
Получил фактурата:  
Номер на документа, дата, място 
Разходът е по Договор №………….. 

7. Изисквания към участниците, кандидатстващи за изпълнение на поръчката. 
7.1. Условия за участие - Право да подаде оферта има всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 
условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, 
посочени в публичната покана и документацията за участие.  

В случай, че участникът е обединение представя - копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият; 

Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 
задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и 
ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на 
договора. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се 

прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.  
Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не може да представя 

самостоятелна оферта.  
В поръчката за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 

не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 
Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. 
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се спазят изискванията на 

чл.56, ал.2 от ЗОП. 
Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения , следва да се спазват изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 
7.2. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за 

което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „ д”  и ал.5 от ЗОП.  
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-

горе обстоятелства се отнасят и за тях.  
7.3. При сключване на договор класираният на първо място участник представя:  



7.3.1. документи (свидетелство за съдимост), издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. „а” - „ д”  , освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 
обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя,  

7.3.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 
8. УЧАСТНИКЪТ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ОФЕРТА ЗА ЕДНА ИЛИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 

ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
9. Изисквания и указания за попълване на оферта. 
9.1. Разходи по участие  -  разходите по изработването на офертата са за сметка на 

участника в процедурата. Участникът не може да има претенции по направените от него 
разходи, включително и при некласиране. 

9.2. Съдържанието на офертата, посочено в т.10 се представя в запечатан, непрозрачен 
плик. Върху плика с офертата се изписва следния текст: За участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ”Христо 
Ботев” гр.Троян – 2016 г.” по  обособени  позиции, както следва: Обособена позиция 1 - 
Хляб  и хлебни изделия, Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, 
конфитюри и мармалад, Обособена позиция 3 - Месо и месни продукти, Обособена 
позиция 4 – Мляко и млечни продукти, Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци, 
Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо, Обособена позиция 7 – Риба и Обособена 
позиция 8 – Други хранителни стоки и следната информация: име/наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон, (по възможност) факс и електронен адрес.  
ЗАБЕЛЕЖКА!!! ВЪРХУ НЕПРОЗРАЧНИЯ ПЛИК СЕ ИЗПИСВА ПОЗИЦИЯТА/ТЕ, ЗА 
КОЯТО СЕ ПОДАВА ОФЕРТАТА. 

9.3. Офертите се представят в предвидения от Възложителя срок в поканата от 
участника или упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка (респ. чрез куриерска служба), в счетоводството на НУ”Христо Ботев” 
гр.Троян за сметка на участника. 

9.4. Срок на валидност на офертата (включително Техническо предложение и Ценово 
предложение) е 60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване 
на оферти. 

9.5. Срок за представяне на офертите - съгласно поканата за участие.  
9.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

9.7. Не се приемат и незабавно се връщат оферти, които са получени след изтичане на 
крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези 
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.  

Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията и условията 
на Възложителя. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата при установени пропуски 
и/или грешки в Техническото предложение и/или Ценовото предложение. 

9.8. Указания за попълване на офертата: 
9.8.1. Всички документи в офертата на участника следва да бъдат попълнени без 

корекции, подпечатани и подписани от лицата, които имат право на това, съгласно актуалната 
му регистрация или от упълномощено от тях лице. 

Офертата се представя на български език. Документите представени на чужд език 
се представят и в превод на български език. 

9.8.2. Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност /гриф „вярно с 
оригинала”, подпис и свеж печат на участника при наличие на такъв/, заверява се всяка 
страница; 

9.8.3. Офертата се подава на български език. Когато участник е обединение, което не е 
юридическо лице, се прилага разпоредбата на чл.56, ал.3 от ЗОП. 

При подаването на офертата и подготовката на документите, приложени към нея, ако 
участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, следва да се съобрази с изискванията на чл.56, ал.4 от Закона за обществени поръчки. 



"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, 
което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на 
официални преводи. 

9.9. 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, т.1, б.”а”-„ д” и ал.5 от ЗОП; 
в) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя;  
 
10.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
10.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата подписан 

от участника – свободен текст, оригинал; 
10.2. Оферта – образец, оригинал ; 
10.3. Представяне на участника – образец, оригинал; 
10.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 

Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 
задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и 
ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на 
договора. 

10.5. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 б.”а” – „д” и ал.5 от ЗОП – образец, оригинал – 2 бр.; 

10.6. Декларация за участие на подизпълнител/-ли - образец, оригинал; 
В случай, че участникът няма да ползва подизпълнител, Декларацията за участие на 

подизпълнител задължително се подава, като това обстоятелство се отбелязва в самата 
Декларация и данните по- нататък в нея не се попълват. 

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/-ли, в Декларацията участника 
изписва предвидените подизпълнители, които възнамерява за ползва, видовете работи от 
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.  

10.7. Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на поръчката – 
образец, оригинал /ако е приложимо/; 

Декларацията се представя, в случай, че участникът ще ползва подизпълнители, като 
същата се попълва от подизпълнителя/-ите по приложения образец. 

В случай, че участникът не предвижда участие на подизпълнители, тази декларация не 
се подава; 

10.8. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните (за съответната група 
храни). 

10.9. Удостоверение за регистрация от ОДБХ на транспортното средство на фирмата, 
удостоверяващо, че същото може да превозва хранителни продукти, ведно с копия от 
регистрационните талони на МПС. 

* Забележка: Когато МПС не са собствени се представят договори за наем, договори 
за лизинг или други доказателства, от които е видно, че участникът разполага с 
транспортните средства. 

10.10. Декларация от участника за разработена и внедрена система за управление на 
безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, 
във връзка с изискванията на чл. 18 от Закона за храните – попълва се Формуляр №6. 

10.11. Списък на доставките, еднакви и/или сходни с предмета на обособената 
позиция, за която се участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата включително предмет, стойностите, датите и получателите - по образец  

10.12.  Доказателства за добро изпълнение на доставките, посочени  по т.10.11.  
10.13. Техническо предложение – образец, оригинал; 
ВАЖНО!!!!! За всяка обособена позиция се подава отделно Техническо предложение.  
10.14. Ценово предложение – образец, оригинал; 



ВАЖНО!!!!! Когато участник, участва за повече от една обособена позиция, 
Формуляр №10/1-8/ и Формуляр №11/1-8/ се представят за всяка от обособените позиции 
по ОТДЕЛНО.  

10.15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в настоящия избор (в случай, че участникът не се представлява от 
лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или 
заверено копиe. 

При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се 
подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на 
обединението, към офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички 
участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да 
попълни и подпише документите, общи за обединението. 

11. Получаване, разглеждане и оценка на офертите. 
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от 

Възложителя комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители(пълномощното се представя на 
комисията и остава за Възложителя в оригинал или заверено копие с гриф “ вярно с оригинала” 
подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв),  

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с 
вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва 
най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на 
поръчката. 

След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

След отварянето на офертите и извършване на проверка за необходимите документи, 
комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише техническите и ценовите предложения. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е 
подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 

Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на 
поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи 
възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 от 
ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата. 

 12. Оценяване на офертите - оценяване на офертите да се извърши по критерия 
„най-ниска цена“. 

Няма да бъдат оценявани и класирани оферти неотговарящи на изискванията на 
възложителя. 

13. Комуникация между Възложителя и Участниците 
13.1. Възложителят предоставя пълен достъп до публичната покана и приложената към 

нея документация за участие на своя Профил на купувача в интернет на адрес: http://www.nu-
hristobotev.com, Раздел " Профил на купувача“, съответната поръчка. Документацията за 
участие е безплатна. 

Информация за датата, часа и мястото на теглене на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (ако 
има основание за това) ще се публикува на Профила на купувача на Възложителя, на Интернет 
адрес: http://www.nu-hristobotev.com, Раздел " Профил на купувача“ Процедури по ЗОП, 
съответната процедура. 

13.2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен 
вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини: 

• лично – срещу подпис; 



• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес; 

• чрез куриерска служба; 
• по факс; 
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  
• чрез комбинация от тези средства. 
14. Сключване на договор 
14.1.  Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на класирания на първо място участник. 
14.2. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: 
14.2.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в 
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър 
или предоставянето им служебно на възложителя, и  

14.2.2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
14.3. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при 

условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, 
който е имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не представи някой от документите по ал. 2; 
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 
14.4. Възложителят публикува в профила на купувача договора за възлагане на 

обществена поръчка и допълнителните споразумения към него. 
  
ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  

 
Доставката на хранителни стоки трябва да е съобразена с изискванията на Наредба № 37 

от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, в сила от 15.09.2009 г. издадена от 
Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.63 от 7 август 2009г.), Наредба № 23 от 19 
юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерство на 
здравеопазването (обн. ДВ. бр.63 от 2 август 2005г.), Наредба №6 от 10.08.2011 г. за 
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба №9 
от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността на качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата в сила от 20.09.2011г., издадена от 
Министерство на земеделието и храните(обн. ДВ. Бр.73 от 20 септември 2011г.) 

Доставяните  хранителни продукти следва да отговарят на всички нормативни актове и 
разпоредби, гарантиращи качеството, годност и безопасност на хранителните продукти, 
предмет на поръчката и задължително да са придружени от сертификат за качество, произход и 
годност от производителя или друг изискуем от законодателството на страната документ към 
датата на доставката.  Доставките се извършват периодично по предварителна заявка на 
възложителя или негов представител, като срока за доставяне на заявените количества е до 2 
дни от предоставяне на заявката. 

Доставяните хранителни продукти задължително трябва да бъде със здрави опаковки, 
оригинални от производителя, с етикети на български език и да съдържат информация за вида 
на стоката, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, партиден 
номер, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

Забележка: За артикулите с посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство съгласно чл.32, ал.2 от Закона за обществените 
поръчки да се чете „или еквивалентно”. 

 
 
 
 
 
 


