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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Настоящата техническа спецификация включва условията и изискванията на Възложителя към
изпълнението на обособена позиция № 6 - „Ежедневни доставки на хляб и периодични доставки
на закуски” от обществена поръчка за доставки на хранителни стоки за нуждите на Детска градина
„Дъга” в гр.Котел, Детска градина „Детелина“ в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел
и Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Котел.
Доставката на хранителните продукти, включени в предмета на обособената позиция, се
осъществява до кухненските блокове на горепосочените обекти, а именно: Детска градина
(ДГ„Дъга”) в гр.Котел и Детска градина (ДГ„Детелина”) в с.Кипилово, Домашен социален патронаж
(ДСП) в гр.Котел и Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр.Котел.
Подаване на заявки – заявките за доставки ще се подават устно по телефон и/или изпращат по
факс/е-mail от материално-отговорните лица в съответното детско или социално заведение. Заявките
се подават до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня за доставка.
Изпълнението на доставките – доставките следва да се изпълняват всеки работен ден от
седмицата до 7:00 ч.
Изпълнението на всяка заявка се придружава със стокова разписка или друг документ,
удостоверяващ вида и количеството на доставените стоките (протокол за доставка, търговски
документ или друг съотносим документ), със сертификат за качество, с документ за произход и
документи за годност на стоките.
Изисквания за качество – доставените хранителни продукти следва да отговарят на
изискванията на:
 Закон за храните, ДВ, бр.90 от 15.10.1999 г.;
 Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 05.02.2016 г;
 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, ДВ, бр.73 от 20.09.2011г.;
 Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детските заведения, ДВ, бр.65 от 23.08.2011г.;
 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно – санитарните изисквания за съхраняване и
използване на особено бързо развалящите се хранителни продукти;
 Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в
детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;
 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от
12.12.2014 г.;
 Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за нормите за максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди във или върху храни, ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г.
 Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на
някой замърсители в храните, ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.
 Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, ДВ,
бр.12 от 13.02.2015 г.

Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно Регламент
(ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните, Регламент (ЕС) № 543/2011 за определяне
на подробни правила за прилагането на регламент (EO) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци и други.
Предлаганите и в последствие доставяни хранителни продукти следва да не съдържат
генетично модифицирани организми (ГМО), съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал. 2 от Закона за храните.

ОБЩИНА
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Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от сертификати
за произход, сертификати за качество и/или декларации за съответствие; търговски листове за
качество и произход и др.приложими документи като сертификат за контрол на храни от РЗИ;
протокол за изпитване от БАБХ и др. и означен срок на годност. В деня на доставката, хранителните
продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 70 % от целия им срок на годност,
посочен от производителя. При доставката следва да се спазват стриктно всички санитарно –
хигиенни изисквания.
Доставяните храни следва да са първо или екстра качество, с доказан произход, да отговарят
на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни
потребители, да отговарят на санитарните, санитарно–ветеринарните, хигиенните и други норми,
установени от действащото в Република България законодателство и на приложимите нормативни
актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни
органи в съответствие с нормативните изисквания, свързани с производството и търговията с храни.
Когато при доставката на хранителните продукти се установи че хранителен продукт не
отговаря на изискванията, описани в настоящата техническа спецификация и договорните условия,
включително на приложимите нормативни актове; че има такива продукти с изтекъл срок на годност
и такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, директорът на заведението (детска градина,
домашен социален патронаж и центъра за настаняване от семеен тип) или друг служител, определен
от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на тези продукти и изиска
замяната им с продукти, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество на
договорените. Замяната се прави в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена.
При констатиране на скрити недостатъци и несъответствия, които не могат да бъдат
установени в момента на приемането на хранителните продукти, Възложителят в лицето на директора
на съответното детско или социално заведение уведомява за това Изпълнителя, който изпраща свой
представител за констатиране на скритите несъответствия в срок до 2 (два) дни от уведомяването.
Несъответствията се отразяват в констативен протокол подписан от представители на Възложителя и
Изпълнителя, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на
представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от
негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния. Изпълнителят се задължава
своевременно в срок до 24 часа от получаването на протокола или при следващата доставка да
отстрани забележките в него, т.е. да достави нов/и хранителен/и продукт/и, които напълно
съответстват на техническата спецификация и на договорните условия, включително на приложимите
нормативни актове. Всички разходи за подмяната на некачествените хранителни продукти са за
сметка на Изпълнителя.

Количествена и техническа спецификация
на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция от обществената
поръчка, и тяхното прогнозно количество за срок от 1 година
По обособена позиция № 6 „Ежедневни доставки на хляб и периодични доставки на закуски”
№

1.
2.
3.
4.

Наименование на продукта,
разфасовка и/или мерна единица
Хляб Тип „Бял” по УС
„България” № 02/2011 или
еквивалентен,700 гр., бр.
Хляб Тип „ДОБРУДЖА” или
еквивалент, 500 гр., бр.
Хляб пълнозърнест, 500 гр.,
бр.


Козунак, 400 гр., бр.

ЦНСТ
ДГ ”Дъга”
ДГ
гр.Котел гр.Котел „Детелина“
с.Кипилово
1000

ДСП
гр.Котел

350

1350 бр.
6000

2200

Общо
количество
/прогнозно/

6000 бр.

750

150

3100 бр.

30

10

110

150 бр.

5.

Кифла с шоколад, 150
гр.,бр.

60

1000

1060 бр.

6.

Тутманик, 150 гр.

60

800

860 бр.

ОБЩИНА
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Доставката се извършва един път - преди великденските празници.

Забележки:
1. Посочените количества са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължение за
изпълнение в пълен обем.
2. Ако в количествената сметка се съдържа посочване на конкретен модел или търговска
марка, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или
продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

Изготвил: ……/п/*………….
/Г. Матеев/
Съгласувал: ……/п/*………………
/Д. Пепелишева/
*Заличена инф-я на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД.

OEAAHA ROTEJI
O6pareq Jl! 2

TEXHI,ITIECKO TIPEAJIOXEHIIE
ue na o6oco6ena nos

au docmaexu na
docmaexa ua saxycxu"

or o6urecrseHa nopbqKa

ntt6

3a aocraBKa c npeaMer

"Ifepuoduuna docmaoru Ha xpa*umennu npodltxmu u aytrlume na,4l ,,Itza" e zp.Koma4
,,fiemazuua" e c.Runutoeo,,{onauet coquanet namponaar e zp.Rome.t u IIHCT e zp,Koman sa cpox om
?odu a, no o6oco6enu nolutquu"

flf

Or Or ET'Xe.n$a

-

E4

-

I

XrccefiH Bauies"

(nocovea ce utemo aa luacmxuxa)

c EI,iK /ByJICTATI 119110248,llna.N no AAC BGl19l10248
npeAcraBJr{BaHo
B

or Xrccelrr

*

EarxeB

KaqecrBoro My Ha YnpaBrrer
(nocoyea ce dtoctcuocmmo" a raqecmeomo Ha kormo ru4emo xua npaeo da npedcmaetaea yqdcmHuKa, anp.

ynpoott Er, tl3ftut

u

ened dupeKmop,

ynbn otaot4eto ruve

uu

dp.)

CleA xaro ce 3ano3HaxMe c npeAcraBeHHTe HH ,qoKyMeHTr,r u BcHqKH ycnoBrrra, Kor.rro 6rixa noBfll-trJlt-l
Ha TexHur{ecKoTo Hr{ H ueHoBo npeajroxeHrre, c HacTosrrloro npaB, cJreAHr.ffe o60r,psraqr.r npe.4roxeHH., 3a
H3nlrHeH[e npeaMera H o6eMa Ha nocoqeHara no-rope o6oco6eHa no3Hq[r or o6rqecrBeHara nop]qKa npn
fi,6nroAaBaHe Ha u3[cKBaHurra or Texnu.{ecrara cneunQuKarlx, r-r ycJroBr]rra 3a H3nbJrHeHxe Ha npeAMera ir:

1. Iapaurrapau, qe cMe B caqrorHHe Aa H3nlnHlrM KaqecrBeHo npeaMera Ha o6oco6eHara rro3nuu, B
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c EHK /BYJICTATI ll9ll0248,I4sa.Ns no AIIC BGI l9l10248

*

flpeacramrBaHo or Xoceuu
B KaqecrBoro My Ha

Ea[es

Ynparuren
(noco96a ce dnbtc\ocmmq, a Kaqecmaomo Ha Kotmo tuqemo Lva npaeo da npedcmaotaaa yqqcm4
ynPaeumer, ujmtr urnene4 duwkt top, ynutHor,rol4e o tu4e utu dp.)

Ka,

anp

YBAXAEMT{ AAMII I,I IOCTIOTA,

L

C noaasaHe Ha Hacrorurara orfepra yaocroeepqBaM, qe yqacrHxKr'T, Kororo npe,(craBJrtBaM, uMa
Bt3Mo)t(HocrHTe t,l xeilae 4a 6r,ae [3nbJrHurer Ha ropenocoqeHara o6oco6ena no3rltu, or o6ttlecrgeHa:Ta
nopbqKa, npt.r ycnoBHrra ynoMeHaru a TexHuqecxara cnequ$uraqnr t,l flpoerfla Ha aoroBop I{ npnerx or Hac.
2. flpe4rarau cJreAHure ,qocraBHu rleHrr 3a nocoqeHrre or Hac g TexHnqecrcoro su npe,u.noxeHne uapra./
ruAluoAel Ha xpaHrlTeJrHure npoAyKTH no o6oco6exa no:uq[s Ns 6 - "Exe.{neeHu AocraBKH sa xts6 tt
nep[oaHr{HH aocTaoxN Ha oaxycru":

Ie
no
ped

Haufi enoaaEue
me\H

u q ec Ku

Ha npodlkma,

xap aKmep uc m u Ku,

patQacot xa,,uep ua

edu

nu4a

Ilped,,razaHa om

y,tacmHut0
edatruq a qe$a s

ns. c ,IIIC

O6ulo
npozfio3flo
xonu.tecm60

Cmo nocm s rc.

1

x.5= x.3*x.4

C

ATC

aa

nocoqetama

e

o6paze4a ed.aupxa

a 3a nocotte$gma
om Hezo a

Texfuwec,<omo

npeltoxenue

!

.uapxa/ eud/ xodetr
I

2

3

l.

X.nr6 Tnn ,,Ee,r" no yTBrpaeH craH.qapr
,,6bnrapsr" Ns 021201I Enr

2.

500 rp., 6p.

3

Xrl6 rruraorrpuecr,

exrraarexreu,T00 rp., 6p.
Xru6 Tun ,,.(OEPY,QI(A"

r.r.rrr

eranaalenr,

500 rp., 6p.

0,90
1350 6p

0,82
0,97

1215,00

6000 6p

4920,00

3100 6p.

3007,00

OBAIIHA ROTEJI
4

Ko3yHax, 400 ry., 6p.

5

Kr$na c uoKona.q

6

T).rMaHrx, 150 rp., 6p.

150 r?., 6p.

2,40
0,52
0,s2

150 6p.

360,00

1060 6p.

551,20

860 6p.

447,20

O6ura crofiHocr Ha o6.noenqua No 6:

l0 500,40 rs.

3. flpe,4narauure or Hac eiluH[qHn qenx a roaoua 3 3a nocoqeHHTe npo,ryrcrH ar.ntousar.{!C H BcHt{Kn
pa3xoaH
u HaqficreH[r, BKlroqrrerHo onpeaereHara or Hac orcrbnKa./HaAueHKa, TpaHcnoprHn r,r roBapoApyrH
p{BroBapHu pa3xoAlr 11 Apyrfi, Heo6xoAr-IMH 3a [3BrpIxBaHe Ha AocTaB(I.re no BrnA, KoJrr.rqecrro u apeue r[pauxo
KlxHeHcKUTe 6noKoBe Ha nocoqeHr e or Btsnoxltrenc o6eKr[.

4. BchqKU rrpeAnoxeHg eauHHqHI,I IIeHH ca B 6trrapcru
eahHrua 3a clorBerHt , flpolyxT.

JreBa 3a nocoqeHara

or Brsloxrrerlr

uepua

5. flpueuau nrreAJIoxeHH, m Btsroxrrreal Har{}IH Ha rurauraHe. 3anogxarlr cMe c ycJroBrnero Ha
Btsroxurear, qe npe.&noxeHHre rreH[ He noanexar Ha npoMrHa 3a rreJrr.t, cpox Ha AoroBopa sa o6oco6eHa1.a
no31,rIHr.

llo.4nuc ua.nr.rqero, c npeAcraBuTeJrHa BJracr rro 3aKoH r-rJrH nurlero, ynlnHoMor{eHo Aa [oAnHure
orleprara :a u or r,rMero Ha yqacrH[Ka H neqar Ha yqacrHuKa:

*
Xli,l(DA 8.,

.qu*'.[8

.\0-

Itll^ko cc,.ll,,:iu.l(rr]:rrr

0_t! I

xto( DI,nt t;dtllli

* Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във вр.
с чл.2 от ЗЗЛД.

