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ДО
ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
ГР. ВАРНА

ОТ
„МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ” ООД 
ГР. ДОБРИЧ, УЛ. “БЪЛГАРИЯ“ №3
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КЛАРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕНА ОБОСНОВКА ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕН СРОК 
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ РЕКЛАМАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9049960 в АОП, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на закуски за 
учениците от подготвителен и начален етап в Основно Училище „Васил 
Априлов“ -  Варна, по „Национална програма за по -  пълно обхващане на 
учениците в задължителна училищна възраст“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
разясняваме, че формулирания от “Международен колеж“ ООД срок за реакция при 
рекалмации по горецитираната обществена поръчка се базира на следните факти:

„Международен колеж“ ООД е един от най-големите производители на 
кулинарна продукция в региона.

Благодарение на големия обем ежедневно приготвяна кулинарна продукция за 
разнос под формата на обяд и закуски за ученици, екипът на „Международен колеж“ 
натрупа значителен опит. Работните процеси и технологична схема са организирани, 
след задълбочени анализи, в оптимален режим. Едновременното обслужване на 
множество договори със сходен предмет на дейност доведе до специализиране на 
звено „Кетъринг“ в рамките на екипа. В това звено всички задачи и отговорности са 
ясно разпределени, всяка една дейност и операция е многократно отработена, 
рисковете са сведени до минимум, непредвидените ситуации също. Солидният опит 
на фирмата и големите количества на ежедневно приготвяна храна са предпоставка за
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постигане на висок производствен капацитет и ефективност на процесите.
„Международен колеж“ ООД осъществява успешно своята дейност като 

доставчик на кулинарна продукция както за индивидуални, така и за големи 
корпоративни клиенти. Стратегическата цел на мениджмънта на „Международен 
колеж“ ООД е да популяризира своята дейност и да разшири пазарния си дял.

Срокът, който сме формирали в офертата си е на база реалния ни опит от 
извършваната в момента дейност. При зареждане със закуски, винаги се предвижда 
резервно количество в размер на 30% от общата доставка, което в случай на 
рекламация да служи за подмяна на момента. Ако рекламация липсва, както 
обикновено се случва, закуските се предоставят на персонала на „Международен 
колеж“ООД. В случай, че бъде избран за изпълнител, „Международен колеж“ ще 
работи по утвърден алгоритъм, тествана методика и доказана ефективност на 
процесите.

Ние предлагаме изпълнението на обществената поръчка да се извърши при 
изключително благоприятни условия, оригинално решение и икономичност. Това по 
никакъв начин няма да повлияе на качеството и резултатът ще бъде положителен за 
Възложителя. Гарант е въведената система за управление на качеството. 
„Международен колеж“ ООД притежава Сертификат за качество по ISO 9001:2008 с 
обхват „Център за професионално обучение. Ресторантьорство. Организиране на 
културни събития, семинари, конференции и кампании“ (приложено копие на 
Сертификати за въведена система за управление на качеството).

Във връзка с посочената от Вас липса на информация за един от критериите -  
Асортимент на предлаганите закуски, считаме, че тази информация е налична в 
предложеното от нас примерно двумесечно меню. В изброените документи, които 
задължително трябва да присъстват в офертата на участника, никъде не е упоменато 
"Асортимент от закуски". В допълнение прилагаме изисканата от Вас информация в 
отделен документ, (приложен Асортимент на предлаганите закуски).

Управител „ Международен колеж "ООД


