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Приложение №7 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

BIC: 

IBAN: 

Банка:  

 

 

Булстат (ЕИК) номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

НУ„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 13 

ГР.ТРОЯН – 5600 

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

Наименование 

на процедурата: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и 

Методий“, град Троян, за 2016г.“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето Tехническо предложение за изпълнение на 

обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, 

съобразено с Техническите спецификации на отделните номенклатурни единици.  

Срокът за отложено плащане, който оферираме е ..................................(словом) 

календарни дни.  

Срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет)  календарни дни от 

крайния срок за подаване на оферти, като приемаме да се считаме обвързани от 

задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на този срок. 

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на процедурата в 

съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на 

Възложителя за номенклатурна/и единица/и ………………………./изписва се 

номенклатурна/и единица/и, за която се участва/. 

Доставките по номенклатурна/и единица/и №…….. следва да са………….пъти 

седмично, след представена заявка от страна на Възложителя. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител за номенклатурна/и единица/и 

………………………………………………./изписва се номенклатурна/и единица/и, за 

която се участва/, ние ще представим всички документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП.  



„Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2016г.“ 

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, се задължаваме при 

изпълнение на договора да спазваме следните изисквания на Възложителя: 

1. Няма да наруша условията за изпълнение на обществената поръчка. 

2. Задължавам се да доставям храни и стоки отговарящи на изискванията на Закона 

за храните; Наредба № 5/ 25.05.2006г. за хигиена на храните; Наредба № 21/15.10.2002г. за 

специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за 

влагане в храни; Наредба № 23 / 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне 

на хранителната информация при етикетирането на храните; Наредба № 37 от 21 юли 

2009 г. за здравословно хранене на учениците, в сила от 15.09.2009 г.; 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; Наредба №9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици.  

Приемаме в случай на рекламация и връщане на доставените храни по отделните 

менюта да ги заменим с други в заявеното количество, качество и годност в рамките на 1 

(един) час от рекламацията.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Печат __________________________ 

 


