ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният/ата..................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ......................................., притежаващ/а лична карта №..................................................,
издадена на .............................................. от МВР гр. ...............................................................
(дата на издаване)
(място на издаване)
представляващ ...........................................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление ......................................................................................,
ЕИК..............................................................................................................................................
в качеството си на ......................................................................................................................
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„…………………………………………………..“ с настоящото техническо предложение се
съгласявам и декларирам:
1. Запознат съм и съм съгласен с предложения проект на договор;
2. Предлагам срок на валидност на офертата...............................................................................
3. Закуската ще се предлага в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не
променя характеристиката на храната, съгласно нормативните изисквания на Наредба
№9/16.09.2011г. на МЗХ.
За предлаганата закуска, мляко, плод и зеленчуци, дружеството поема отговорност и гарантира на
Възложителя, че няма да предлага храни, съдържащи ГМО.
Закуската, в която се съдържа месо ще отговаря на специфичните изисквания за тази група храни,
предлагани в училището.
Прясното мляко – пастьоризирано и млечните продукти ще са от сурово мляко и същите ще
отговарят на Регламент 853/2004г. и БДС.
В закуските ще се влагат само краве масло, слънчогледово масло или зехтин.
Плодовете и зеленчуците ще се предлагат пресни и същите отговарят на Регламент /ЕО/543/2011г. на
Комисията.
Солта, която ще се употребява при подготвяне на закуските е само сол, йодирана с калиев йодит, в
съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта
за хранителни цели – ПМС №23/30.01.2001г. Обвързан съм с предложения асортимент, съобразен с
Наредба №9 на БАБХ за предлаганите видове закуски, плодове, мляко или зеленчуци
Длъжен съм и ще спазвам:
Наредба №37/21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците.
Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопастността и качествата на храните,
предлагани в детските заведения и училища, както и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици, издадена от МЗХ.
Закона за храните.
Наредба №1 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, /ДВ.
бр.13/2002г./
Наредбата за изискванията при етикетирането и представянето на храни /ДВ бр. 62/2000г./
Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели – ПМС
№23/30.01.2001г.
Дата:....................2017 г.
Представляващ: ................................
име, подпис и печат/

