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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" – СИЛИСТРА 

 
 

7500 Силистра,  ул."Добрич" 76,  телефон/факс: 086 / 82 40 27, e-mail: ivazovsil@gmail.com 
 

Изх.№ 237 
Дата: 20.07.2021г. 

                                                                                   
 

 

 

 

ПОКАНА  

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

 
 

Покана за доставка. 

I. Предмет на поканата: „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 

година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – 

кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение”. 

 

II. Прогнозна стойност и срок за изпълнение:  
Прогнозна стойност на цялата поръчката е: 35 750,00 лв. с ДДС формирна както следва:  

Позиция №1 обща стойност – 22 750,00 лева /с ДДС/ 

Позиция №2 обща стойност – 13 000,00 лева /с ДДС/ 

 

Позиция 1: Доставка на закуски за ученици І-ІV клас за учебната 2021/2022 година 
- обща стойност 22 750,00 лева /с ДДС/ 
- брой ученици – 325 

- прогнозен брой дни – 100 
- приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 0,70 лв. /с ДДС/  

 
 Позиция 2: Доставка на топъл обяд- кетъринг за ученици І-VІІ клас за учебната 2021/2022 

година 

- обща стойност – 13 000,00 лева /с ДДС/ 
- брой ученици – 130 

- прогнозен брой дни – 100 
- приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 3.00 лв. /с  ДДС/ 

     Училището осигурява  до 1,00 лв. с  ДДС от единичната стойност на обяда, а останалата 

част се доплаща от родителя.     

     9. Срок на изпълнение: 

        -  по Позиция 1 – 15.06.2022 г.,  
        -  по Позиция 2 – 15.06.2022 г. 

 

III. Място на изпълнение: сградата на ОУ „Иван Вазов” на адрес гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 76. 
 

IV. Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнение 
на поръчката, представлява крайната цена за извършване на доставката, включваща ДДС и всички 
други разходи и попълнени менюта за съответната позиция. 

 
V. Начин на плащане: по банков път по сметка най-късно до 10 (десето) число на месеца, следващ 

отчетния. 
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VI. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 

60 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите. 
 

VII. Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 
1. Списък с приложените документи подписан и подпечатан от участника свободен текст; 
информационен лист - (По образец); 

2. Документ доказващ, че основната дейност на участника е свързана с предмета на настоящата 
покана; 

      3. Справка - декларация  подписана от участника, съдържаща информация за наличните 
производствени и складови   помещения, хладилна техника. Участниците следва да разполагат с 
минимум 1 (един) бр. собствен  или нает обект за производство, търговия на едро и/или дребно на 

храни от животински и/или неживотински произход с възможност за кетъринг, регистран в БАБХ-
ОДБХ – представят заверон копие. Когато участникът посочи  наети обекти, същият прилага 

копие на Договор за наем за срока на действи ена договора . 
4.Копие на разрешително от агенцията по безопасност и качество на храните за транспорт на 
хранителни продукти; 

5. Кандидатите представят само един вариант на оферта по една или двете позиции, като към 
всяка  позиция  представят меню за І-ва и ІІ-ра седмица. 

  При използване на подизпълнители за същите се представят всички документи съгласно условията 
на обявата, съобразно дела на поръчката който ще изпълняват. 
        6. Ценовото предложение следва да бъде формирано в лева и да включва всички разходи по 

изпълнение на поръчката /съгласно приложено меню/ (По образец);. 
         7. Декларация от участника че изпълнението на предмета на настоящата обява ще се извършва в 
индивидуални опаковки за всеки един ученик – свободен текст. 

         8. Декларация от участника за неповторяемост на  закуските/ обядите за седмицата. Видно и от 
представено попълнено меню от участника. 

         9. Декларация от участника за изпълнение на всички изисквания описани в раздел VІІІ от т.1 до 

т.10 свободен текст. 
 

VIII.Общи изисквания. 

       1. Храните да бъдат приготвени съгласно  «Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, 

одобрени от МЗ с Писмо №74-01-73 /28.06.2012 г. 
       2. Грамажа да съответства на възрастовата група на децата, както следва 7-14 година 
       3. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл.4а, 

ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 
       4. Спазване на Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба 

№9/16.09.2011 г., изм. ДВ.бр.85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г. за спицифичните изисквания към 
безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения . 

       5. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по- малко от 80% към момента на 
доставката; 

       6. Закуските /обядите да са в индвидуални опаковки за всеки ден; 
       7. При необходимост доставка на закуски/ обяди на деца с хранителен режим поради заболяване; 
        8. За доставка на закуски по Позиция 1,  доставката се извършва всеки учебен ден до 08:30ч. 

на адрес  ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра ул. „Добрич” №76, като точната бройка на закуските се 
дава на база присъстващите ученици от предходния ден; Всяка доставка на хранителните продукти 

трябва да е придружена със сертификат от производителя за качество, произход и годност.  
       9. За доставка на топъл обяд- кетъринг за учениците от І -VІІ по Позиция 2, доставката се 
извършва всеки учебен ден в 12:00 ч. на адрес: ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра ул. „Добрич” №76, 

като точната бройка за доставка се дава не по – късно от 09:00 ч. на текущият ден; Всяка доставка на 
хранителните продукти трябва да е придружена със сертификат от производителя за качество, 

произход и годност. 
       10. Фирмата да осигури разпрастранението на  купони за разликата от сумата на обяда. 
       11. Фирмата доставчик да се намира на територията на град Силистра. 
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ІХ. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на 

критерия - „най-ниска цена”. 
 

Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предложена по-висока 
цена за конкретните позиции, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 
 

Получаване на офертите до 14:00 часа на 28.07.2021г. на адрес гр. Силистра 7500 ул. «Добрич» 

№76, ет. 2, стая 211 деловодство. 

 

X. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши на  29.07.2021г. 

/четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на ОУ  „Иван Вазов”, ул. „Добрич” № 76, каб. 223. 

 
XІ. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от 

него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху 
опаковката се посочва  наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

На опаковката се записва „Документация относно: „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за 

учебната 2021/2022 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на 

топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по 

позиция №.......... 
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До: ОУ „Иван Вазов” гр. Силистра.                                                                      ОБРАЗЕЦ 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

 

Наименование на 

Участника: 

Посочете точното наименование на 
дружеството, според съдебната регистрация 

Седалище по 

регистрация: 

Посочете държавата и адрес на седалището на 
кандидата 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен 
номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на 
факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес  

Правен статус Посочете търговското дружество или обединения 

или друга правна форма, дата на учредяване или 
номера и датата на вписване и къде 

ИН по ЗДДС № и 

държава на данъчна 

регистрация съгласно 

данъчната декларация 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 
държавата, например: България......... 

ИН/ЕИК  

Банкови реквизити Банка: 

IBAN: 
BIC: 

Предмет на поръчката 

„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за 

учебната 2021/2022 година на закуски за 

подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка 

на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас 

включени в целодневното обучение” по позиция 

№.......... 

 

Дата на изготвяне на 

документацията 

Посочете дата: дата, месец, година; …………. 
2021 г. 

 
В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при подписването на 

договора да представя актуални документи, удостоверяващи- свидетелство за съдимост; 

удостоверения за липсата на задължения към Държавата и общината. 

 
 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 
______________________ (име и фамилия) 

 
______________________ (дата) 

 
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 
 

______________________ (наименование на участника) 
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ПРОЕКТ  

ДОГОВОР 

№ 

       за доставка на закуска  

 
Днес ……...2021 г. в гр. Силистра    между: 

1. О У „ Иван Вазов " , община СИЛИСТРА С АДРЕС: 

(училище) 

2. ГР. СИЛИСТРА, УЛ., ДОБРИЧ" №76; Булстат 118030190, 

представлявано от Росица Панева Трендафилова  наричано за краткост  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и 

2. …………………., със седалище и адрес на управление  

гр. …………………………….., ул. „……………………." № ……………..,  Удостоверение 
№…………………../……………....г. 
БУЛСТАТ …………………………….,   банкова сметка  ……………………………,  в 
……………………………………….  представлявано        от 
…………………………………………………………………………,    наричано    за    краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното: 

           I. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ежедневни 
доставки на закуски за учениците от първи до четвърти клас включително. 

(2) Закуските се доставят в подходяща опаковка 
(3) При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и закуски за 

диабетно-болни,  след  предварителна заявка от  упълномощеното  от училището лице. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена по начин и ред описани 

в договора. 

            II. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от 15.09.2021 г. до 15.06.2022 г.  

            III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.З. Настоящия договор е сключен  на база 325 броя ученици, попадащи в обхвата на програмата, 
като единичната цена на доставения продукт е ……. лв. с ДДС. Стойност на договора е ……… лв. с 
вкл.  ДДС 

Чл.4. В срок до 1-во число на месеца, следващ отчетния ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за извършените доставки. 

Чл.5. Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път по сметка 
……………………………………………. , банка ……………………………….. най-късно до 10 (десето) 
число на месеца, следващ отчетния. 

  IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да извършва ежедневни доставки след предварителна заявка от страна   на 
упълномощено лице  от училището; 
2. Да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на дейността; 
3. При всяка доставка да представя необходимите документи, удостоверяващи произхода, 
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качеството и срока на годност на хранителните продукти; 
4. Да спазва изискванията на Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на 

учениците и Наредба №9/16.09.2011 г., изм. ДВ.бр.85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г. за 
спицифичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на 
детските заведения 

5. Доставените закуски да бъдат разнообразни   за различните дни от седмицата. 

6. Доставяните закуски да са в подходящи опаковки и да са съобразени с изискванията на 
РЗИ. 

7. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% към момента на 
доставката; 

8. Хранителните продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, произход и 
годност на производителя; 

 
         Чл.7.       ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ       има 
възнаграждение в договорените срокове. , 

Чл.8. Разходите по транспорта и риска от пристигане до мястото на предаване на стоките са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

   V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена съгласно условията на 
настоящият договор. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже доставката ако хранителните продукти не 
отговарят на изискванията на РЗИ и отрасловите нормали, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
представи необходимите документи относно произход, качество и срок на годност на стоките; 

          VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 
1. С изтичане на срока; 
2. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение 

на задълженията по договора; 
3. С едностранно писмено предизвестие от един месец от всяка от 

страните; 
4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на 

договора, които водят до отпадане на неговото основание. 

 

          VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.11. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван. 
Чл.12. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и прилагането на настоящия 

договор се решават чрез преговори между страните, а при невъзможност, от компетентния съд. 

За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в страната гражданско 
законодателство. 

Договорът се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………….  За ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………… 
  /Р. Трендафилова/     /……………………/ 

 

 
 

 

 

 

 

право       да       получи       договореното 
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ПРОЕКТ  

 

 

ДОГОВОР 
№ 

за доставка на обяд – кетъринг 

 
Днес ……..2021 г. в гр. Силистра    между: 

1. О У „ Иван Вазов " , община СИЛИСТРА С АДРЕС: 

(училище) 
2. ГР. СИЛИСТРА, УЛ. „ДОБРИЧ" №76;    Булстат 118030190 номер   по  , 

представлявано от Росица Панева Трендафилова  наричано за краткост  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и 

2.  ……………………………., със седалище и адрес на управление  
гр. ………………………, ул. „……………………….." № …………..,  Реш.№ фирмено 

дело №………………. на ………………………… окръжен съд,  БУЛСТАТ-  
……………………., Номер ,  банкова сметка  …………………………..,  Банка 
„…………………………, представлявано        от 
………………………………………………….., ЕГН ………………………..  наричано    за    
краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за  
следното: 

       I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
ежедневни доставки на обяд за ученици от І –VІІ клас на целодневно обучение. 

(2) Обяда се доставя в подходяща опаковка за еднократна употреба. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена по начин и ред 

описани в договора. 

        II. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от 15.09.2021 г. до 15.06.2022 г. 

        III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.З. Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка се формира на база броя 
ученици І-VІІ клас включени в целодневната форма на обучение, като единичната цена на 
доставения продукт е според менюто на фирмата доставчик,  утвърдено от медицинско ли це и 
съгласно предложена оферта за 130 календарни дни. Стойността на договора е …………… лв. с 
включено ДДС. 

Чл.4. В срок до 1-во число на месеца, следващ отчетния ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за извършените доставки, в размер на 1,00 лв.с ДДС  
от единичната цена на действително доставения обяд и с индивидуални купони, закупени от 
доставчика. 

Чл.5. Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път по сметка 
…………………………………………………..,  Банка ……………………. , гр……………………… 
най-късно до 10 (десето) число на месеца, следващ отчетния . 
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      IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да извършва ежедневни доставки на топъл обяд в 12:00ч. след предварителна 
заявка от страна   на упълномощено лице  от училището до 09:00 на текущия ден; 
 2.  Да осигурява проба от доставения за деня обяд, който си съхранява 24 часа от 
ПТРЕБИТЕЛЯ. 
3. При всяка доставка да представя необходимите документи, удостоверяващи 

произхода, качеството и срока на годност на хранителните продукти; 

Доставяният обяд да е в подходящи опаковки и да е съобразен с изискванията на РЗИ и 
Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба №9/16.09.2011 
г., изм. ДВ.бр.85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г. и Наредба на МЗХ №9/16.09.2011 г. за 

спицифичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 

училищата и на детските заведения . 
4. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% към 

момента на доставката; 

5. Хранителните продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, произход и 
годност на производителя; 

         Чл.7.       ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ       има 
възнаграждение в договорените срокове. , 

Чл.8. Разходите по транспорта и риска от пристигане до мястото на предаване на 
стоките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

     V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена съгласно условията на 

настоящият договор. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже доставката ако хранителните продукти не 
отговарят на изискванията на РЗИ и Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на 

учениците и Наредба №9/16.09.2011 г., изм. ДВ.бр.85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г. за 
спицифичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 

училищата и на детските заведения и отрасловите нормали, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
представи необходимите документи относно произход, качество и срок на годност на стоките; 

 

               VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на срока; 
2. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение 

на задълженията по договора; 
3. С едностранно писмено предизвестие от един месец от всяка от 

страните; 
4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на 

договора, които водят до отпадане на неговото основание. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.10.  Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван. 
Чл.11. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и прилагането на 

настоящия договор се решават чрез преговори между страните, а при невъзможност, от 
компетентния съд. 

право       да       получи       договореното 
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За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в страната 
гражданско законодателство. 

 

Договорът се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………….  За ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………… 

   /Р. Трендафилова/            /…………………./ 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

Ценово предложение 

МЕНЮ 
/предлагани ценови параметри/ 

 

„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2021/2022 година на закуски за 

подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици 

от І-VІІ клас включени в целодневното обучение”.   

 

ПОЗИЦИЯ: 1 „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2021/2022 година на 

закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас”.   
 

 
 

І – ва седмица  
 

Ден от седмицата закуска  Продукти за 1 
закуска 

Грамаж за 1 
закуска 

Цена за 1 закуска  ( 
с вкл. ДДС) 

1 2 3 4 5 

Понеделник     

Вторник     

Сряда     

Четвъртък     

Петък     

 
 

 
ІІ – ра седмица  

 

Ден от седмицата закуска  Продукти за 1 
закуска 

Грамаж за 1 
закуска 

Цена за 1 закуска  
(с вкл.  ДДС) 

1 2 3 4 5 

Понеделник     

Вторник     

Сряда     

Четвъртък     

Петък     

 

Средна цена за две седмици………………., по която ще се извърши оценката. 
 

 
Подпис и печат: 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

Ценово предложение 

МЕНЮ 
/предлагани ценови параметри/ 

 

„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2021/2022 година на закуски за 

подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици 

от І-VІІ  клас включени в целодневното обучение”.   

 

ПОЗИЦИЯ: 2 „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 година за 

доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното 
обучение”.   

 
 

І – ва седмица  

 

Ден от седмицата Обяд  
 основно ястие/ 

десерт 

 Продукти за 1 
порция 

Грамаж за 1 
порция 

Цена за 1 обяд  ( с 
вкл. ДДС) с  

включени прибори 
и опаковка 

1 2 3 4 5 

Понеделник     

Вторник     

Сряда     

Четвъртък     

Петък     

 

 
ІІ – ра седмица  

 

Ден от седмицата Обяд  
 основно ястие/ 

десерт 

 Продукти за 1 
порция 

Грамаж за 1 
порция 

Цена за 1 обяд  ( с 
вкл. ДДС) с  
включени прибори 

и опаковка 

1 2 3 4 5 

Понеделник     

Вторник     

Сряда     

Четвъртък     

Петък     

 

Средна цена за две седмици………………., по която ще се извърши оценката. 
 

 
Подпис и печат: 

 


