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           Приложение  6 

 

Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

Наименование на поръчката - "Доставка на хранителни продукти и напитки за дейностите по организирания ловен туризъм" 
Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Хранителни продукти  

Прогнозна стойност на поръчката - 7999,0500000000002 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до края на работното време на възложителя в 

деня следващ деня на заявката.  Срок на договора- до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за 

същата поръчка през 2019г. година, което настъпи по-рано 

Начин на възлагане - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) 

Открита с Решение № ЗОП-2018-16-1/05.09.2018г. на Директора  

  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

ОТ 

 

Настоящото предложение е подадено от  ТРИАДА ООД , ЕИК 124596517 

/наименование на участника и ЕИК/ 

и подписано от Митко Петров Ненов  

/трите имена / 

в качеството му на УПРАВИТЕЛ 

/длъжност/ 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,  

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

избора на изпълнител на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме, и че предприятието 

ни отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие и на всички 

нормативни изисквания за изпълнение на дейността предмет на поръчката.  

Основният предмет на дейност на предприятието ни е: 

  Добив и продажба на дървесина 

  Продажба на строителни материали 

  Продажба на хранителни стоки 

Предлагаме да извършим поръчката в съответствие с изискванията и условията от 

документацията за участие.  

В случай, че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълним поръчката изцяло и в 

съответствие с изискванията на Възложителя и приложимите законови норми. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, 

необходими и ще подпишем договора в законовия 30 дневен срок след влизане в сила на 

решението за класиране.  

Заявявам, че съм съгласен писмената кореспонденция между представляваният от мен 

участник и комисията за разглеждане и оценка на офертите и/или упълномощен от нея неин 

член, и/или възложителя, да се осъществява на посочената в офертата електронна поща и 

факс, и/или на тези посочени в досието на участника в търговския регистър. 

Офертата ни съдържа приложимите към нас документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

възложителя, посочени в представения списък на изискуемите и представените документи. 

 

1.Ще изпълним следните изисквания на възложителя: 

 1.1. Място на изпълнение: гр. Тервел, ул. " Св. Св. Кирил и Методий"№ 10 

 1.2. Срок за изпълнение на заявка  - до края на работното време на възложителя в 

деня следващ деня на заявката. 

1.3. Ще изпълним поръчката в прогнозните количества посочени в техническата 

спецификация, съобразно възложеното ни с конкретна заявка. 

1.4. Изпълнението на поръчката ще извършим според възникналата необходимост и 

при изрично възлагане по заявка от страна на възложителя, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс на поръчката. 
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1.5. Поръчката ще извършим след изрично възлагане от страна на възложителя чрез 

заявка. Заявки за изпълнение ще приемаме по електронен път по реда и условията на закона 

за електронния документ и електронния подпис, а в изключителни случаи и по телефон. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление, или заявка по телефон, от наша 

страна не е необходимо, за да се смята, че заявката е получено от нас 

1.6.  Срок на валидност на предложението ни- 30 дни, считано от датата посочена за 

дата на получаване на офертата. 

1.7.Съгласни сме дължимите към нас суми за изпълнение на поръчката да се заплащат 

в левове по банков път в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на данъчна фактура и 

приемо-предавателен протокол.  

Заплащането ще се извършва, по единичните цени на предлаганите от нас продукти 

актуални към момента на заявката, като общата стойност без ДДС на заявката съобразно 

заявеното количество ще бъде намалена с предложеният от нас в ценовото ни предложение 

процент отстъпка; 

Заявяваме, че предложените проценти отстъпка няма да бъдат променяни за срока на 

действие на договора. 

 

 2. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката "Доставка на хранителни продукти 

и напитки за дейностите по организирания ловен туризъм" при спазване изискванията на 

възложителя посочени в техническата спецификация, както следва: 

 

№ Хранителни стоки Мярка 
Прогнозно 
количество 

Средна 
цена в 
лева с 
ДДС по 

данни на 
НСИ за 
2017 г. 

Средна цена 
в лева без 

ДДС по 
данни на 
НСИ за 
2017г. 

Обща 
прогнозна 

максимална 
стойноств 
лева без 
ДДС за 

целите на 
оценяването 

1 

Зърнени храни и храни на 

зърнена основа, Хлебни и 
тестени изделия           

  Ориз кг 30,00 2,32 1,93 58,00 

  Брашно кг 50,00 1,02 0,85 42,50 

   Хляб бял кг 100,00 1,31 1,09 109,17 

   Хляб "Добруджа" кг 50,00 1,24 1,03 51,67 

   Макаронени изделия кг 20,00 2,62 2,18 43,67 

   Сухи сладкарски изделия кг 15,00 7,60 6,33 95,00 

  ОБЩО   265,00     400,00 

2 Месо и месни продукти           

   Свинско кг 60,00 7,31 6,09 365,50 

   Агнешко и ярешко кг 60,00 11,32 9,43 566,00 

   Овче, шилешко, козе кг 50,00 7,50 6,25 312,50 

   Кайма - смес кг 20,00 6,25 5,21 104,17 

   Птиче  кг 30,00 4,54 3,78 113,50 

   Субпродукти, карантия кг 20,00 3,40 2,83 56,67 

   Сланина кг 2,00 5,04 4,20 8,40 

   Обработено месо кг 10,00 10,64 8,87 88,67 

   Колбаси малотрайни кг 15,00 5,93 4,94 74,13 

   Колбаси трайни кг 20,00 13,47 11,23 224,50 
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   Месни консерви кг 1,00 7,05 5,88 5,88 

  ОБЩО   429,00     1 919,90 

3 
Риба, рибни продукти и 

други морски храни           

   Риба прясна и замразена кг 40,00 6,54 5,45 218,00 

  
 Обработена риба (маринована, 
пушена и др.) кг 1,00 11,36 9,47 9,47 

   Рибни консерви кг 1,00 9,12 7,60 7,60 

  ОБЩО   42,00     235,07 

4 
Мляко и млечни 

произведения           

   Мляко прясно л 50,00 1,46 1,22 60,83 

   Мляко кисело кг 50,00 2,08 1,73 86,67 

   Сирене бяло кг 50,00 6,82 5,68 284,17 

   Други видове сирене кг 5,00 8,10 6,75 33,75 

   Кашкавал кг 50,00 11,80 9,83 491,67 

   Други млечни произведения кг 10,00 3,99 3,33 33,25 

  ОБЩО   215,00     990,33 

5 Яйца и яйчни продукти           

  Яйца бр. 300,00 0,24 0,20 60,00 

  ОБЩО   300,00     60,00 

6 Масла и мазнини           

   Олио л 50,00 2,22 1,85 92,50 

   Маргарин кг 2,00 5,22 4,35 8,70 

   Други растителни масла  л 20,00 11,43 9,53 190,50 

   Млечни масла кг 2,00 14,36 11,97 23,93 

   Мас кг 1,00 3,94 3,28 3,28 

  ОБЩО   75,00     318,92 

7 Пресни плодове           

   Ябълки кг 20,00 1,38 1,15 23,00 

   Круши кг 2,00 2,42 2,02 4,03 

   Сливи кг 2,00 0,88 0,73 1,47 

   Череши и вишни кг 10,00 2,96 2,47 24,67 

   Праскови и кайсии кг 10,00 1,51 1,26 12,58 

   Ягоди и малини кг 2,00 3,92 3,27 6,53 

   Грозде кг 10,00 1,38 1,15 11,50 

   Маслини кг 10,00 6,20 5,17 51,67 

   Дини и пъпеши кг 30,00 0,61 0,51 15,25 

   Тикви, вкл. печени кг 10,00 0,61 0,51 5,08 

   Сушени плодове кг 1,00 9,57 7,98 7,98 
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   Ядки кг 5,00 11,39 9,49 47,46 

   Компоти кг 10,00 2,33 1,94 19,42 

   Конфитюри, сладка кг 2,00 6,62 5,52 11,03 

   Сокове, сиропи, нектари кг 15,00 1,94 1,62 24,25 

  ОБЩО   139,00     265,92 

8 

Пресни и замразени 

зеленчуци, Консервирани 

зеленчуци, Сушени бобови 
и семена, Гъби           

   Домати кг 100,00 1,95 1,63 162,50 

   Краставици кг 100,00 1,84 1,53 153,33 

   Зеле кг 100,00 0,78 0,65 65,00 

   Лук кромид зрял кг 20,00 0,87 0,73 14,50 

   Чесън зрял кг 10,00 5,60 4,67 46,67 

   Зелен лук и чесън, праз кг 5,00 2,15 1,79 8,96 

   Пресни зеленчукови подправки кг 2,00 4,03 3,36 6,72 

   Сушени зеленчукови подправки кг 2,00 11,21 9,34 18,68 

   Фасул зрял кг 10,00 3,89 3,24 32,42 

   Леща кг 10,00 3,32 2,77 27,67 

   Други бобови и семена кг 10,00 7,65 6,38 63,75 

   Зеленчукови консерви кг 5,00 3,96 3,30 16,50 

   Зеленчукови сокове  л 2,00 2,06 1,72 3,43 

   Туршии кг 2,00 3,09 2,58 5,15 

   Кисело зеле кг 2,00 1,59 1,33 2,65 

   Гъби пресни кг 20,00 4,51 3,76 75,17 

   Гъби сушени и консервирани кг 2,00 4,82 4,02 8,03 

  Картофи кг 100,00 0,89 0,74 74,17 

  ОБЩО   502,00     785,29 

9 Захар и захарни изделия       0,00 0,00 

   Захар кг 50,00 1,60 1,33 66,67 

   Захарни изделия кг 5,00 7,92 6,60 33,00 

   Шоколадови изделия кг 5,00 15,11 12,59 62,96 

   Мед кг 5,00 8,98 7,48 37,42 

  ОБЩО   65,00     200,04 

10 Кафе, чай, какао       0,00 0,00 

   Кафе - всички видове кг 10,00 16,73 13,94 139,42 

   Чай, вкл. сушени билки кг 1,00 23,01 19,18 19,18 

   Какaо кг 1,00 12,07 10,06 10,06 

  ОБЩО   12,00     168,65 

11 Оцет, сол, подправки       0,00 0,00 
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   Сол кг 20,00 0,68 0,57 11,33 

   Оцет  л 10,00 1,66 1,38 13,83 

   Подправки кг 2,00 22,10 18,42 36,83 

  ОБЩО   32,00     62,00 

12 Безалкохолни напитки       0,00 0,00 

   Газирани напитки и минерална вода л 300,00 0,55 0,46 137,50 

  ОБЩО   300,00     137,50 

13 Алкохолни напитки       0,00 0,00 

   Бира  л 100,00 1,30 1,08 108,33 

   Вина гроздови  л 100,00 4,17 3,48 347,50 

   Концентрати  л 50,00 15,93 13,28 663,75 

   Ракии  л 40,00 10,06 8,38 335,33 

  ОБЩО   290,00     1 454,92 

 

Заявявам, че сме съгласни че посочените видове и количества хранителни продукти и 

напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след 

сключване на договор между Възложителя и Изпълнителя. Изпълнението на доставките ще 

се извършва единствено при възникване на необходимост от тях, съгласно посочените 

условия и до определеният максимален финансов ресурс, определен от Възложителя. 

Съгласни сме с условието, че Възложителя може да заяви за доставка и други 

артикули хранителни продукти и напитки от посочените в спецификацията групи и 

предлагани от нас, но не включени в техническата спецификация поради това че нито вида, 

нито количеството им може да бъде предвидено към момента на откриване на процедурата, а 

и затова, че в данните от НСИ липсва информация за средните им пазарни цени.  

Заявените, но невключени в спецификацията артикули храни и напитки предлагани от 

нас в обекта ни за търговия ще бъдат заплащани,  по единичните им цени посочени в обекта 

ни и валидни за всичките ни клиенти, намалени с процента отстъпка предложен от нас за 

съответната група продукти. 

Декларираме, че сме съгласни и ще спазваме стриктно поставените в техническата 

спецификация условия и изисквания за изпълнение на поръчката и ги приемаме без 

възражения, а именно: 

Възложителят осъществява специфични обслужващи дейности при провеждане на 

организиран ловен туризъм /ОЛТ/ и с оглед спецификата на дейностите, които извършва и 

отчитайки кратките срокове на заявка от гостите за ОЛТ, вкл. технологичното време за 

приготовление на доставените продукти до поднасянето им на клиентите, Възложителят 

поставя: 

2.1. Минимални изисквания към хранителни продукти, предмет на доставка: 

2.1.1. Предлаганите/доставени/ хранителни продукти трябва да са: 

- с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставка; 

- да са безопасни и годни за консумация, неувреждащи здравето на хората; 

- доставяният хляб да бъде произведен в деня на доставката; 

- при доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост; 

- да отговарят на изискванията на Закон за храните и на всички Наредби, приложими за 

тях. 

 

2.1.2. Хранителните продукти, предмет на доставка трябва да бъдат опаковани в 

съответствие с изискванията към опаковките, регламентирани от Регламент (ЕО)№ 

1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; Наредба 

№2 за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни,(обн.ДВ бр. 13/2008); 
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Наредба №3 за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от 

пластмаса предназначени за контакт с храни,(обн.ДВ бр.51/2007). 

2.1.3. Хранителните продукти, предмет на доставка да са етикетирани в съответствие с 

Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, гарантиращо 

възможност за тяхното съхранение според условията, определени от производителя и 

посочени на етикета. 

2.1 Храните трябва да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по чл. 12 от 

Закона за храните. 

2.2. Минимални изисквания към алкохолни и безалкохолни напитки, предмет на доставка: 

2.2.1. Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат във фабрично запечатани 

опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети, които съдържат информация за 

съдържание, производител, датата на производство, срок на годност. 

2.2.2. Всички алкохолни продукти следва да отговарят на изискванията за етикиране по 

Закона за виното и спиртните напитки и Закона за акцизите и акцизните стоки. 

2.3. Минимални изисквания към пресни плодове, зеленчуци и гъби, предмет на доставка: 

2.3.1 Да са първо качество; 

2.3.2. Да са безопасни и годни за консумация, неувреждащи здравето на хората; 

2.3.3. Доставяните плодове и зеленчуци да са в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи 

на външен вид, без повреди, причинени от вредители; 

2.3.4. Да отговарят на изискванията на Закон за храните, Наредба №1/26.01.2016г. за 

хигиената на храните; 

2.3.5. Да са опаковани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)№ 1935/2004 

относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; Наредба №2 за 

материалите и предметите, предназначени за контакт с храни,(обн. ДВ бр. 13/2008); Наредба 

№3 за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаса 

предназначени за контакт с храни,(обн. ДВ бр.51/2007) и етикетирани в съответствие с 

Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, гарантиращо 

възможност за тяхното съхранение според условията, определени от производителя и 

посочени на етикета. 

Всички хранителни продукти и изделия и свързаните с тях доставки следва да отговарят на 

нормативните изисквания, разписани в: Закон за храните; Наредба №1 от 26.01.2016 г. за 

хигиената за храните; Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти; 

Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека; Наредба за 

изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за 

консумация от човека; Наредба №1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; 

Наредба за изискванията към бързо замразените храни; Наредба за изискванията към състава 

и характеристиките па солта за хранителни цели; Наредба за специфичните изисквания към 

наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; Наредба №36 от 

23.03.2006 г. за специфичните изисквания за производство, транспортиране и пускане на 

пазара на суровини и храни от животински произход; Регламент (ЕО) № 853/2004; Регламент 

ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011г.; Наредба №2 от 

23.02.2017г. за специфичните изисквания при производство , събиране, транспортиране то и 

преработка па сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и 

официалния им контрол; Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и 

контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба №2 от 23.01.2015 г. за 

максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в/ или върху храни; Наредба 

№16 за хигиенните и ветеринарно- санитарните изисквания за съхранение и използване на 

особено бързо развалящите се хранителни продукти; Наредба №5 от 09.02.2015 г. за 

определяне па максимално допустимите количества на някои замърсители в храните; 

Наредба №4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните и всички 

законови и подзаконови нормативни актове. 

3. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

4. Съгласни сме срока на договора да е до до изчерпване на одобрения финансов 

ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 2019г. година, което настъпи 

по-рано. 
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Дата:27.09.2018 год.                          ПОДПИС и ПЕЧАТ: зал. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                           Митко Ненов-управител 

   (длъжност, име и фамилия)       


