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Във връзка с новата учебна 2021/2022 година и съобразно
необходимостта от осигуряване на:

- закуски за учениците от I-IV класове;

- готов топъл обяд за учениците на целодневно обучение

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
МОНТАНА

О Т К Р И В А

процедура за прием на оферти по следните позиции: I.

Обособена позиция 1:

- ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС.

А. Описание:
За закуска се предвижда:
– тестена закуска с пълнеж, с грамаж, нормативно предвиден за

съответната възраст, в подходяща индивидуална опаковка.
Доставчикът разпределя индивидуално опакованите закуски по

класове, в подходяща обща опаковка, която влиза в договорената крайна
цена.

Б. Доставката се осъществява всеки учебен ден според дневния
режим на училището, както следва:

– в интервала 7:30-8:00 часа;
В. Заявка за доставката на готови закуски за учениците от първи до

четвърти клас за следващия ден се подава от изрично упълномощено лице
на училището до 14:00 часа на предходния ден.

Г. Максимално допустима стойност на предлаганите оферти –
0.70 лева за брой закуска.

II. Обособена позиция 2:

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ,
ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.



А. Описание:
За обяд се предвижда:

- супа, основно ястие, десерт и хляб, с грамажи
нормативно предвидени за съответната възраст и доставени в
подходяща индивидуална опаковка,  с индивидуално опаковани
прибори за еднократна употреба.

 Доставчикът изготвя седмично меню с участието на училищния
медицински специалист, съобразено с всички нормативни изисквания.
Менюто се предоставя за одобрение от възложителя в срок до 12:00 часа
на последния работен ден,  предхождащ седмицата за изпълнение на
менюто.

Б. Доставката на топъл обяд се осъществява всеки учебен ден в
интервала 10:30 - 11:30 часа.

В. Заявка за дневната доставката се подава от изрично
упълномощено лице на училището до 09:00 часа на същия ден.

Г. Максимално допустима стойност на предлаганите оферти –
2.50 лева за един ученик за един храноден.

Оферти се приемат:
- всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.

в счетоводството на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и
Методий“ – Монтана.

Краен срок за приемане на офертите:
- 15.00 ч. на 10.09. /петък/2021 г.


