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“Залива 47 - СП” АД

До
Директора на 
ОУ „Васил Априлов” 
гр.Варна

От „Залива 47 СП” АД, с адрес на 
управление: гр. Варна, ж.к. „Младост” 
№139, представлявано от 
Пламенка Иванова-Изп.Директор 
тел.за контакт - 0888-611-289-Л.Димитров 
e-mail: zaliva47_sp@abv.bg

ОБОСНОВКА

на основание чл.70, ал.1, от ЗОП
във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет „Доставка на 

закуски за учениците от подготвителен и начален етап в ОУ „Васил Априлов” 
-  Варна, по „Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в

задължителна училищна възраст”

„Залива 47 СП” АД е участник в горепосочената процедура. За 
предложеният брой видове закуски,отнасящ се за критерия за оценка 
„Асортимент на предлаганите закуски, отговарящи на „Сборник с 
рецепти за ученическото и столово хранене” на издателство Техника- 
2012г.”, ние сме използвали същият и описаните в него рецепти за закуски, 
сандвичи и гарнитури за тях.

Общия сбор на закуски се е получил от това, тъй като при 
производството на сандвичи се използват различни видове хляб 
(пълнозърнест или ръжен), от начина на приготвяне най - вече на рибните 
продукти, използвани в плънката на сандвичите (печени, варени, задушени и 
др.), вид гарнитура, използвана също в състава на сандвича.
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В предложеното от нас Примерно месечно меню преобладават 
тестените изделия, т.к. в утвърдените от г-жа Албена Комитова -  Директор на 
ОУ „Васил Априлов” „Изисквания на възложителя и указания към 
участниците” е посочено че, доставките трябва да са сандвич - един път 
седмично, друг вид закуска - четири пъти седмично, както и плод „банан” два 
пъти седмично.

Семичното меню може да бъде променяно съгласно приложеният 
„Асортимент”.

„Залива 47-СП” АД гарантира приготвянето и доставката на всеки един 
артикул от „Асортимент за закуски и плодове”, като доказателство за това са 
представените в офертата документи за материално-техническа база, 
квалифициран персонал и изпълнени договори със същия предмет на дейност 
или сходна такава, както в обявената от ОУ „Васил Априлов” обществена 
поръчка.

Отново пояснявам, че дружеството ни разполага с достатъчно на брой 
Кухни -  майки и значителен брой персонал, който е изключително гъвкав и с 
голям опит.

Не на последно място от изключителна важност е и факта, че фурната 
ни за производство на тестени изделия (закуски) е с капацитет 5000 бр. на ден

Считам, че от гореизложеното става ясно, че дружеството ни би могло 
да изпълни, обявената от Вас Обществена поръчка без каквито и да е 
затруднения в тази напълно за нас позната дейност.

гр.Варна 
15.02.2016г.


