Приложение 5
ХГ „Свети свети Кирил и Методий“
гр. Добрич
УЧАСТНИК: ...................................................................................................................
Адрес за кореспонденция ...............................................................................................
Процедура за: Доставка на закуска за ученици от І - ІV клас в ХГ „Свети свети Кирил и

Методий“, гр. Добрич за 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми Дами и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в така
провежданата процедура.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите по предмета
на обществената поръчка.
При приготвянето и доставянето на храната ще се спазват следните изисквания:
Храната :
- Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички
изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;
- Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;
- Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията,
предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на
Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;
- Да отговаря на изискванията, посочени в 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;
- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на
здравеопазването;
- Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.
- Ще се доставя предварително опакована, като опаковката трябва да предпазва
продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му
характеристики.
- Всяка партида храна ще се придружава от документ, удостоверяващ произхода
на храната, и документ за качество и безопасност.
- При транспортирането на храната да се спазват изискванията на приложение II,
глава IV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета,
раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
- Храната ще се приготвя в деня на доставката.
- Предлаганите продукти няма да съдържат генетично модифицирани организми
- Гарантираме пълна подмяна на приготвената храна с отклонение в качеството и да
извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час в деня на
обаждането от констатиране на отклонението.
Съгласни сме при определяне на количествата закуски, Възложителят да увеличава или
намалява броя на заявените количества спрямо броя на децата.

