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ОБРАЗЕЦ  № 1 

 

                     

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

за изпълнение  на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Дом за стари хора гр.Алфатар и ДГ „Щастливо 

детство” гр.Алфатар през 2018г.” 
 

 

от ………............................................................................................................................... 

/наименование на участника/ 

 

представлявано от /трите имена/ в качеството на /длъжност, или друго качество/ 

с БУЛСТАТ/ЕИК …………..…, със седалище и адрес на управлени........................................…,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА, 
 

   След като проучихме изискванията в документацията  посочени в Обявата за участие и 

приложимите нормативни актове, правим следното обвързващо предложение за изпълнение 

на  обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Дом за стари хора гр.Алфатар и ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар през 2018г.“ 

 

 Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане срока на действие на договора.  

     1. Изпълнението на задълженията ни по настоящата обществена поръчка за доставяне 

на храна ще бъде съобразено, като се съблюдават и спазват изискванията на българското 

законодателство и в частност на:  

 Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

 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 №1 за хигиената на храните от 26.01.2016 на Министерство на 

земеделието и храните; 

 Наредба №6/10.08.2011 г. на Министерство на здравеопазването за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските 

заведения; 

 Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

 Договор за изпълнение на обществената поръчка  

 

 

 

  

     О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,    О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А                   
 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 
факс: /086  811 646:  тел. централа: 086/ 811 610 
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 2. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с техническата спецификация. 

 

3. Декларирам, че хранителните продукти, които ще доставя, ще бъдат съобразени с 

техническата спецификация в документацията за участие в обществената поръчка, със Закона 

за храните и подзаконовите нормативни актове, приложими за изпълнението на поръчката. 

 

4. Доставените хранителни продукти ще бъдат придружени със сертификати за качество, 

произход и годност от производителя или друг изискуем  документ от законодателството на 

страната към датата на доставка.  

 

5. Конкретна заявка за доставка на хранителни продукти ще изпълнявам в работни дни, в 

срок от………………………..часа, след получаване на известие от страна на Възложителя. 

 

6. Доставките ще бъдат  извършвани ……….. пъти седмично. 

 

7. Срок за реакция в случай на установени несъответствия с изискванията на Възложителя 

в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на 

доставката и/или след извърщването……….. ..часа, след получаване на известие от страна на 

Възложителя. 

 

       8. За качеството на техническото предложение и  организацията  на   изпълнение на 

обществената поръчка, предлагаме следната организация на работа.  

……………………………………………………………………………………………. 

 Участникът изготвя обяснителна записка относно организация изпълнението на 

дейностите  при съблюдаване изискванията и условията за изпълнение на поръчката. 

 

9. Приемам без възражения условията в проекта на договор за възлагане на обществена 

поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  _____ / ____ / _______ 

Подпис на лицето, представляващо участника  ___________________ 

Печат на участника (ако е приложимо)  
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ОБРАЗЕЦ №2 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за изпълнение  на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Дом за стари хора гр.Алфатар и ДГ „Щастливо 

детство” гр.Алфатар през 2018г.” 

 

от ………............................................................................................................................... 

/наименование на участника/ 

 

представлявано от /трите имена/ в качеството на /длъжност, или друго качество/ 

с БУЛСТАТ/ЕИК …………..…, със седалище и адрес на 

управление........................................…, 

 

Поемам ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в изискванията за изпълнение, пълно описание предмета на поръчката и 

указания за представяне на оферта. 

 

1. За изпълнение на поръчката предлагам: единичните цени за различните продукти и  

цената по обособени позиции, обект на изпълнението на настоящата поръчка както 

следва:  

 

А). Дом за стари хора гр. Алфатар   
 

Обособена позиция №1. Хляб и хлебни изделия –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №2. Месо, месни продукти и яйца –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №3. Риба  –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №4. Мляко и млечни продукти –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №5. Пресни плодове и зеленчуци –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №6. Други хранителни продукти – 

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №7. Подправки – 

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №8. Консервирани продукти –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 
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№ Продукт Предлагана 

единична цена за 

кг/бр. в лв 

количество Обща 

предлагана цена 

в лева без ДДС 

 Обособена позиция №1. Хляб и хлебни изделия 
1.1 Хляб бял – бр.   3500  
1.2 Хляб типов – бр.   2000  
1.3 Готова закуска – бр.   1000  
1.4 Козунак – бр.   90  
1.5 Питка - хамбургер  200  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №2. Месо и месни продукти, яйца 
2.1.  

Агнешко месо - кг 

 100 

 
 

2.2.  Кайма - кг  550  
2.3.  Карначе / замразено/- кг  50  
2.4.  Кебапче – бр.  700  
2.5.  Кренвирш – свински - кг  80  
2.6.  Кюфте – бр.  700   
2.7.  Наденица варена - кг  40   
2.8.  Наденица прясна /сурова/ - кг  100   
2.9.  Пастет - свински - кг  70   
2.10.  Пресен салам - тип Камчия, Телешки, 

Хамбургски  кг 

 140   

2.11.  Свински крака - кг  20  
2.12.  Свински уши - кг  20   

2.13.  Свинско месо – бут без кост /охладен/- кг  30   
2.14.  Свинско месо - плешка без кост /охладено/ - 

кг 

 100   

2.15.  Свинско месо - плешка без кост /замразено/ - 

кг 
 100   

2.16.  Телешко месо - кг  20   
2.17.  Шпек салам - кг  30   

2.18.  Шунка – свинска - кг  25  
2.19.  Пилешка пържола- бут -кг  15   
2.20.  Пилешки бут - кг  600   
2.21.  Пилешки дроб - кг  150   
2.22.  Яйца – М – бр.  12 000  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №3. Риба 
3.1 Пангасиус - кг  50   
3.2 Салака - кг  50   
3.3 Скумрия - кг  250   
3.4 Шаран - кг  22   

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №4. Мляко и млечни продукти 
4.1.  Извара - кг  40   
4.2.  Кашкавал  -кг.  120   
4.3.  Кисело мляко 2% - кг.  1400   
4.4.  Кисело Мляко 3,6% - кг.  200   
4.5.  Сирене - бяло краве саламурено- кг.  504   
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4.6.  Сметана – заквасена - кг.  20   
4.7.  Сухо мляко - кг  180   
4.8.  Топено сирене - кг.  10   

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №5. Пресни плодове и зеленчуци 
5.1.  Банан - кг  50   
5.2.  Грозде  - кг  80   
5.3.  Диня - кг  500   

5.4.  Домати – пресни - кг  400   

5.5.  Зеле – прясно - кг  600   

5.6.  Зелен лук пресен  - кг  10   

5.7.  Зелен чесън пресен  - кг  10   

5.8.  Кайсия - кг  50   

5.9.  Картофи - кг  1200   

5.10.  Краставици – пресни - кг  200   

5.11.  Круша - кг  30   

5.12.  Лимон - кг  3   

5.13.  Лук – кг   700   

5.14.  Мандарина - кг  120   

5.15.  Маруля – кг   20   

5.16.  Моркови - кг  150   

5.17.  Патладжан – кг   60   

5.18.  Пипер – кг   200   

5.19.  Пипер за пълнене  120   

5.20.  Портокал  80   

5.21.  Праз - кг  10   

5.22.  Праскова, нектарина - кг  200   
5.23.  Пъпеш - кг  360   
5.24.  Репички - кг  20   
5.25.  Спанак - кг  15   
5.26.  Тиква - кг  100   
5.27.  Тиквички - кг  60  
5.28.  Череша - кг  20   
5.29.  Чесън - кг  25   
5.30.  Ябълка - жълта, червена - кг  500   
5.31.  Ягода - кг  30   

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №6. Други хранителни продукти 
6.1.  Билков чай - кутия  200   

6.2.  Бисквити – диетични - кг  5   

6.3.  Бисквити –обикновени - кг  10   
6.4.  Блат за пица - кг  40   
6.5.  Боб -  I-во качество - кг  170   

6.6.  Боза –л.  50   
6.7.  Бяло вино –л.  10   
6.8.  Вафла "Боровец" – бр.  500   
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6.9.  Газирани напитки /кола, фанта, горски 

плодове/ -л 

 50   

6.10.  Галета - кг  30   
6.11.  Горчица - кг  0,500  
6.12.  Грис – пшеничен - кг  20   
6.13.  Еклер голям –бр.  100   
6.14.  Жито  -кг  20   
6.15.  Захар - кг  50   
6.16.  Зеленчуков микс - замразен - кг  100   
6.17.  Какао на прах - кг  10   
6.18.  Кафе леблебия - кг  10   

6.19.  Качамак - кг  100   

6.20.  Кетчуп - кг  20   

6.21.  Кори за баница - - кг  100   
6.22.  Леща - I-во качество - кг  30   
6.23.  Лимонов сок -л  2   
6.24.  Майонеза - кг  15   
6.25.  Макарони, спагети - кг  50   
6.26.  Маргарин- кг  100   
6.27.  Мая за хляб - кг  5   
6.28.  Мед - кг  2   
6.29.  Нишесте - кг  40   
6.30.  Олио - л  720   
6.31.  Ориз -  I-во качество - кг  230   
6.32.  Плодови сокове - л  100   
6.33.  Плодов топинг - кг  5   
6.34.  Пшенично брашно - тип 500 - кг  350   
6.35.  Сладолед -бр  300   
6.36.  Сметанова паста  130   
6.37.  Сол - кг  80   
6.38.  Суха паста –бр.  600   
6.39.  Сушени плодове –сливи - кг  80  
6.40.  Сушени плодове –ябълка, кайсия- кг  10   
6.41.  Фиде- кг  15   
6.42.  Халва - тахан- кг  20   
6.43.  Юфка- кг  10   
6.44.  Ябълков оцет -л  30   
6.45.  Ядки – орех -кг  30   

 Обособена позиция №7. Подправки 
7.1.  Бахар – бр.  10   
7.2.  Ванилия – бр.  400   
7.3.  Дафинов лист – бр.  10   
7.4.  Джоджен – бр.  8   
7.5.  Канела – бр.  200   
7.6.  Кимион смлян – бр.  10   
7.7.  Магданоз сух – бр.  50   
7.8.  Сода бикарбонат – бр.  6   
7.9.  Целина – суха – бр.  30   
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7.10.  Червен пипер млян – бр.  15   
7.11.  Черен пипер – бр.  500   
7.12.  Чубрица– бр.  5   
7.13.  Шарена сол – бр.  10   
 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №8. Консервирани  продукти  
8.1.  Грах консерва - кг  170   
8.2.  Гъби  - кг  120   
8.3.  Гювеч - кг  20   
8.4.  Доматено пюре - кг  50   
8.5.  Домати  консерва - кг  820   
8.6.  Зеле кисело /листа, рязано/ - кг  150   
8.7.  Зелен боб консерва - кг  280   
8.8.  Компот - кг  10   
8.9.  Конфитюр, мармалад - кг  40   
8.10.  Краставици консерва - кг  20   
8.11.  Лозов лист - кг  40   
8.12.  Лютеница - кг  100   
8.13.  Маслини - кг  70   
8.14.  Паприкаш - кг  170   

      8.15 Туршия - кг  20   

 Всичко за ОП:    

 

 

Б) Детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар 
 

Обособена позиция №1. Месо и месни продукти, риба, яйца –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №2. Консерви –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №3. Варива –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №4. Пресни плодове и зеленчуци – 

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №5. Замразени зеленчуци –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №6. Мляко и млечни продукти – 

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №7. Хляб и хлебни изделия  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №8. Други хранителни продукти –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №9. Топли и студени напитки – 

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 

Обособена позиция №10. Подправки –  

........................(…………………………………………………………)лв. без ДДС; 
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№ Продукт 

Предлагана 

единична 

цена за 

кг/бр. в лв 

количество Обща 

предлагана 

цена в лева 

без ДДС 

  Обособена позиция №1. Месо и месни продукти, риба, яйца 
1.1 Пилешко бутче, пилешко филе - кг  75  
1.2 Месо свинско без кост- бут, плешка- кг  70  
1.3 Месо телешко-шол - кг   20  
1.4 Трайни колбаси /шпекови/- кг   40  
1.5 Кайма- по БДС„Стара планина” - кг  75  
1.6 Пастет - кг  30  
1.7 Риба  филе без кожа и кости - кг  110  
1.8 Яйца – бр.  1100  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №2. Консерви  
2.1 Домати, консерва - кг  100  
2.2 Краставици мариновани  - кг  4  
2.3 Доматено пюре - кг  8  
2.4 Лютеница - кг  35  
2.5 Конфитюр - кг  30  

 Всичко за ОП:    
 Обособена позиция №3. Варива    

3.1 Зрял боб - кг  20  
3.2 Леща - кг  20  
3.3 Ориз - кг  45  
3.4 Овесени ядки - кг  10  
3.5 Пшеница грухана/жито/ - кг  20  
3.6 Нишесте - кг  25  
3.7 Грис - кг  6  
3.8 Качамак - кг  20  
3.9 Макаронени изделия:макарони/различни видове/,кус –

кус,спагети,фиде,юфка - кг 
 

70  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №4. Пресни плодове и зеленчуци 
4.1 Домати - кг  120  
4.2 Пипер /червен и зелен/ - кг  30  
4.3 Зеле /зелено,червено/ - кг  300  
4.4 Краставици - кг  150  
4.5 Моркови - кг  50  
4.6 Зелена салата/марули/ - бр  30  
4.7 Картофи - кг  200  
4.8 Лук кромид, зрял - кг  150  
4.9 Зелен лук- бр  20  

4.10 Репички червени - бр  20  
4.11 Спанак - кг  10  
4.12 Тиквички - кг  30  
4.13 Пресни подправки -магданоз и копър - бр  20  
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4.14 Дини /сезонно/ - кг  80  
4.15 Банани /целогодишно/-   кг  200  
4.16 Праскови , нектарини /сезонно/ - кг  50  
4.17 Ябълки /целогодишно/ - кг  300  
4.18 Портокали /сезонно/  - кг  100  
4.19 Мандарини /сезонно/ - кг  100  
4.20 Лимони - кг  10  
4.21 Кайсии /сезонно/ - кг  30  
4.22 Тикви - кг  30  
4.23 Пъпеши /сезонно/ - кг  30  
4.24 Сини сливи /сезонно/ - кг  20  
4.25 Киви /сезонно/ - кг  20  
4.26 Череши /сезонно/ - кг  20  
4.27 Грозде /сезонно/  - кг  50  
4.28 Круши /сезонно/ - кг  20  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №5. Замразени зеленчуци 
5.1 Зеленчукова супа  - кг  50  
5.2 Зеленчуков микс - кг  20  
5.3 Зелен фасул /боб/ - кг  40  
5.4 Грах - кг  50  
5.5 Гювеч - кг  20  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №6. Мляко и млечни продукти   
6.1 Краве масло - кг  25  
6.2 Кисело мляко - кг  300  
6.3 Сирене - кг  100  

6.4 Кашкавал от краве мляко - кг  40  
6.5 Краве прясно мляко - л  500  
6.6 Извара  кашкавалена - кг  5  
6.7 Крема сирене - кг  15  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №7. Хляб и хлебни изделия   
7.1 Хляб пълнозърнест /нарязан/-  бр.  500  
7.2 Хляб бял /нарязан/-  бр.  1 000  
7.3 Бисквити – „Закуска” – бр. /пакети/  150  
7.4 Кори за баница - кг  40  
7.5 Бутер тесто - кг  10  
7.6 Козунак – бр.  100  
7.7 Готови закуски – бр.  600  
7.8 Брашно - кг  70  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №8 Други хранителни продукти 
8.1 Захар кристална - кг  150  
8.2 Пудра захар – бр.  10  
8.3 Мая за хляб – бр.  30  
8.4 Какао на прах за деца – бр.  10  
8.5 Олио – л.  120  
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8.6 Оцет – бр.  20  
8.7 Сол - кг  30  
8.8 Галета – бр.  50  
8.9 Готови десерти: вафла, меденка, суха паста, кроасан  500  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №9. Топли и студени напитки 
9.1 Чай билков -  кутии  300  
9.2 Боза – л.  350  
9.3 Натурален сок  100% - л.  300  
9.4 Минерална вода - за деца – л.  500  

 Всичко за ОП:    

 Обособена позиция №10. Подправки 
10.1 Червен пипер – бр.  60  
10.2 Джоджан – бр.  30  
10.3 Чубрица – бр.  30  
10.4 Шарена сол – бр.  10  
10.5 Дафинов лист – бр.  30  
10.6 Магданоз /сух/ - бр.  30  
10.7 Целина /суха/ - бр.  30  
10.8 Канела – бр.  10  
10.9 Ванилия – бр.  300  

10.10 Сода бикарбонат – бр.  10  
10.11 Бакпулвер – бр.  30  

 Всичко за ОП:    

    

 2. Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с условията от 

документацията за обществена поръчка и включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.  

 

            3. Приемам начин на плащане, както следва: 

  Отложено плащане в срок ……… дни от датата на фактуриране по посочена  банкова 

сметка на изпълнителя, представена фактура и приемо-предавателен протокол за 

извършените даставки на храна. 

4. Приемаме да се считаме за обвързани със задълженията и условията, поети в 

офертата ни до 120 (сто и двадесет)  дни от крайния срок за подаване на офертите. 

 

   5. Приемаме плащането да се извършва по следната банкова сметка: 

Банка: ………………………… 

IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………… 

Дата  _____ / ____ / _______ 

Подпис на лицето, представляващо участника  ___________________ 

Печат на участника (ако е приложимо)  

 



 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр.Алфатар и ДГ 

„Щастливо детство” гр.Алфатар през 2018г. 

Страница 11 

ОБРАЗЕЦ №3 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………..  , в 

качеството ми на ………………………….(посочете длъжността) на…………………………. 

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари 

хора гр.Алфатар и ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар през 2018г.” 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

        

Декларатор:   

  

(дата на подписване) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  

участника по регистрация. 
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ОБРАЗЕЦ №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срок на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………..  , в 

качеството ми на ………………………….(посочете длъжността) на…………………………. 

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари 

хора гр.Алфатар и ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар през 2018г.” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Срокът на валидност на офертата е 120 / сто и двадесет / календарни дни включително, 

считано от датата определана за краен срок за получаване на оферти. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:         Декларатор: 

          /подпис/ 

 

 

 

 

 


