
ДО УПРАВИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИРЕКТОР НА ……………………. 

ГОСПОДИН/ГОСПОЖА ……………….. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, 

 В отговор на получено писмо-запитване с искане на разяснение и поставени конкретни 

въпроси, свързани с поканата за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Изготвяне и доставка на индивидуален хранителен пакет”, Ви уведомяваме за следното: 

ОТНОСНО ВЪПРОС №1 - Бихте ли уточнили какви доказателства бихте приели за доказване 

на производствения капацитет на фирмата изпълнител за производство на 1000 хранителни пакети 

месечно, от всяко меню?   

ОТГОВОР: Очакваме да получим документ (декларация, референция или други) със следното 

съдържание: 

 описание на собствени и/или партньорски производствени бази; 

 брой и вид на машините за производство;  

 капацитет на производство- брой продукти месечно;  

 техническо състояние  – дата на закупуване, срок на експлоатация и др. 

 технологично време за производство на един пакет. 

ОТНОСНО ВЪПРОС №2 - Моля да направите уточнение изисквате ли представянето на 

сертификати, удостоверяващи качеството и годността на всеки един хранителен продукт включен в 

пакетите (захар, сол, горчица, сухар и т.н.) поотделно и бихте ли приели общ сертификат за всяка 

група храни и производител?  

ОТГОВОР: Очакваме  да бъдат представени: 

 сертификат за качество и срок на годност на използваните суровини за производство на  

храните, включени в пакетите;   

 сертификат за качество и годност на готовите консервирани групи храни (от съответния 

производител); 

 сертификат за качество и срок на годност на  лиофилизираните храни използвани в 

отделните хранителни пакети;  

 на пакетираните храни - захар, сол, кафе, чай  и др. – да бъде представен общ сертификат 

за качество и срока на годност от производител; 

ОТНОСНО ВЪПРОС №3 - Поради факта, че за производството на различните съставни части 

/номенклатури/ от менюто се ползват различни производствени бази, бихте ли приели за 

потвърждение представянето на декларация с посочването на адрес на производствената база на 

участника и/или негови партньори производители? 

ОТГОВОР: Очакваме  да бъдат представени декларации с посочване на адрес и описание на 

производствената база на участника и/или негови партньори. 

Оставаме с надежда за бъдещо сътрудничество. 

 

Директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ 

Полковник доц. д .н.   Борислав Генов 


