ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

1. Предмет на поръчката:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски
заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени
позиции:
Обособена позиция-І
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален
патронаж,Обществена трапезария, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения,
Детска градина „Слънчице” и Детска градина „Патиланци” гр. Вълчедръм и Детска
градина с. Септемврийци
Обособена позиция ІІ
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини в с.Златия, с.
Долни Цибър, с.Мокреш
1.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА:
 осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите,
ползващи социалните услуги - Домашен социален патронаж и Дом за възрастни
със сетивни увреждания .
 осигуряване на правилен режим на хранене на лицата, отчитащ изискванията на
Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
 подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на
потребителите.
 Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, чрез задължително спазване
на изискванията на нормативните документи:
1.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
2.1.Хранителните продукти са подробни описани в
Техническа спецификация/ за I-ва обособена позиция, и за II-ра
обособена позиция включват продуктите на детските заведения и на социалните
заведения
2.2. Прогнозното количество по отделните групи хранителни продукти е
съгласно Техническите спецификации , формирани на база общата консумация през
предходните дванадесет месеца. Изискванията за вида, мерните единици и
количествата на хранителните продукти, са конкретизирани в Техническите
спецификации за съответните обособени позиции. Описаните количества на
хранителните продукти са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не заяви
целия асортимент – както в продуктово, така и в количествено отношение. Заявките са
съобразно конкретните специфични нужди на Възложителя, в частност на
ръководителите на социалните заведения и детски заведения.
2.3. Обем на доставките – Доставката ще се извършва чрез покупка на
хранителните продукти съгласно техническата спецификация. Обемът на доставките на
хранителните продукти ще се извършва в зависимост от нуждите на Възложителя през
периода на изпълнение на договорите. Възложителят не поема задължение да заявява
доставки на хранителни продукти в случай, че такава нужда не е конкретно
възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било
обезщетение за това, че не са му възложени доставки. Поръчката се изпълнява под

формата на периодични доставки – след отправена писмена заявка, в която са
специфицирани видовете хранителни продукти. Изпълнителят е длъжен да изпълни
точно заявените продукти посочени в заявката съгласно техническото задание и
ценовата оферта отразени под съответения номер в тях.
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата до
20% от посочените в “Техническата спецификация”
2.4. При доставката на хранителните продукти задължително се спазват
изискванията на:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

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
5.02.2016 г;
Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от
22.01.2008 г.;
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 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;
Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ,
бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;
Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр.
102 от 12.12.2014 г.;
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти,
ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;
Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от
6.12.2002 г.;
Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр.
107 от 15.11.2002 г.;
Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 г.;
Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека,
предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;
Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от
човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,
Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,

(xvii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека,
ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,
(xviii) Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на
храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.,
(xix) Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на
пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;
(xx) Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до
7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
(xxi) Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както
и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици,
издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;
(xxii) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.;
(xxiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
(xxiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
(xxv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
(xxvi) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно
защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това
операции;
(xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне
на максималното съдържание на някои замърсители в храните;
(xxviii)
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен
характер;
(xxix) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за
защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни
с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени
правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни
преходни разпоредби;
(xxx) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни
2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния
хранителен прием за регулиране на телесното тегло;
(xxxi) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно
състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които
имат непоносимост към глутен;
(xxxii) Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012
година относно стандартите за търговия с маслиново масло;

(xxxiii)

(xxxiv)

(xxxv)
(xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)

(xxxix)

(xl)

(xli)

(xlii)
(xliii)

Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;
Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10
ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или
предназначени за влагане в или върху храни;
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 година относно хигиената на храните;
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за
храните от животински произход;
Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно определянето на специфични правила за
организирането на официалния контрол върху продуктите от животински
произход, предназначени за човешка консумация;
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни;
Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от
животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко;
Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;
Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16
декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за
добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г
относно микробиологичните критерии за храните;
Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 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.

2.5. Изисквания при извършването на доставката
Хранителните продукти да отговарят на БДС (първо качество,екстра) и/или на
други задължителни стандарти на храни и напитки, въведени от законодателството на
РБългария за снабдяваните обекти, както и изискванията на Закона за храните или на
стандартите на европейски или международни организации, което се удостоверява с
документ за произход и експертен лист и годност на продукта.
А/ Всяка доставка трябва да се придружава от :
 Ветеринаромедицинско свидетелство /за продуктите от животински произход/;

 Експертен лист /за продуктите от животински произход/;
 Сертификат за произход и качество - при всяка доставка за всеки вид продукт
/артикул/ или друг аналогичен документ за хранителни продукти.
Б/ Изисквания към доставяните хранителни продукти:
 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения;
 Доставените хранителни продукти да не съдържат ГМО;
 Хлябът да бъде произведен по утвърден стандарт, да е с ниско съдържание на
мазнини, сол и/или захар;
 Месото от свине, птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на
Регламент №853/2004/ЕС и Регламент 543/2008;
 За детските заведения /ЦДГ, ОДЗ/ всички месни продукти /охладени и/или
замразени/ задължително се доставят във вид на разфасовки, а не във вид на
заготовка.
 2.6. Изисквания относно срока на годност на хранителните продукти –
Доставяните хранителни продукти трябва да имат ОСТАТЪЧЕН СРОК на годност – не
по-малък от 70 % от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
2.7. Превозът на хранителните продукти:
Превозът на хранителните продукти се извършва по подходящ начин, който
осигурява съхранението им от вредни външни въздействия, в състояние годно за
консумиране и запазва температурата и хранителните им качества.
Транспортните средства трябва да снабдени с необходимото оборудване в
зависимост от спецификата на храните.
Хранителните продукти трябва да са поставени в кашони /касетки/ и да имат
указателни етикети.
Транспортирането на хранителните продукти се извършва с транспортни средства,
за които има издадено съответното разрешение и регистрация за превоз на хранителни
продукти.
Превозът на хранителните продукти от животински произход да се извършва с
хладилни автомобили, които да притежават необходимите валидни разрешителни:
Удостоверение, издадено от Областната Дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/
по местонахождение за вписване в регистъра на транспортните средства, съгласно чл.
246 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл.98 от Правилника за прилагане
на закона за ветеринаромедицинската дейност
2.8. Опаковки и етикиране
Доставените пакетирани продукти, следва да бъдат с етикети на български език и да
съдържат информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на
производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредба № 7 от
08.04.2002г. на МЗ и МЗГ за хигиенните изисквания към предприятията, които
произвеждат и търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с
качествени и безопасни храни, Наредба за етикирането и представянето на храните
/приета с ПМС № 136 от 2000 година и др. специални нормативни актове; Закона за
храните и Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение.
 Отделните артикули трябва да имат опаковка и вид, отговарящи на българските
стандартни норми и европейските изисквания;
 Доставяните продукти трябва да бъдат снабдени със стикер, указващ датата на
производство и крайния срок за употреба;
 Опаковките да са здрави с ненарушена херметичност и цялост;

2.9. Място на доставките
Доставната цена на всеки един продукт включва ДДС, транспортни и
всички други разходи по доставката франко-местонахождението на отделните
обекти.
А/ Място на изпълнение на доставките:
Хранителните продукти се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните, като при транспортирането им се спазват изискванията,
регламентирани в подзаконовите нормативни актове до складовете на обектите на
Възложителя. Доставките се извършват от изпълнителя на поръчката със собствен или
нает транспорт за негова сметка до местонахождението на съответните обекти
където се произвежда кулинарна продукция /кухни/, франко- складовете на детските и
социални заведения
Всяка доставка да се извършва на базата на предварителна заявка, дадена по телефон от
Директорите на детските и социални заведения или от упълномощени техни
представители /домакини/. Заявките дадени по факс или по телефон в деня на
доставката, задължително се оформят и в писмен вид, съответно подписани и
подпечатани от двете страни.
Конкретно заявените със заявката хранителни продукти и количества да бъдат
доставяни в определените срокове по договора.
2.10. Рекламации:
Хранителните продукти се приемат от комисии определени от
ръководителите на звената.
При направена рекламация, изпълнителят е длъжен да замени негодните
стоки с годни такива за своя сметка.
А. Рекламации за явни недостатъци - когато се извършват в момента на
приемане на хранителните продукти:
 при несъответствие на доставеното и заявеното количество;
 при доставяне на продукти с качество, което не отговаря на зададените
от Възложителят изисквания;
 при липса на изискваните придружаващи документи за качество, годност,
произход и др. изисквани от законодателството.
 при транспортиране на стоките с животински произход с транспортни
средства, които не отговарят на изискванията на националното законодателство.
При направена рекламация за явни недостатъци изпълнителят е длъжен да
достави други равностойни по вид и количество на върнатите хранителни продукти,
които да отговорят на посочените по-горе изисквания на възложителя.
Б. Рекламации за скрити недостатъци.
Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на
доставяните стоки, като рекламацията се придружава задължително с протокол,
издадена от комисия, определена от Възложителя / ръководителите на звената.
Протокола се предава на изпълнителя, който вписва своето становище в протокола на
комисията. При направена рекламация за скрит недостатък, изпълнителят е длъжен да
замени негодните стоки с годни такива за своя сметка в .
2.11..Възложителят-купувач има право да откаже доставката, когато:
- стоките явно не отговарят на БДС и отрасловите нормали;

- стоките не съответстват на посочените в офертата показатели;
- при доставката изпълнителят не представи необходимите документи за произхода,
качеството и срока на годност на стоките;
- хранителните стоки не са доставени със специализирано превозно средство, а
именно: с хладилни автомобили за превоз на хранителни продукти от животински
произход, когато се превозват същите и с автомобили за превоз на хранителни
продукти, когато стоката е от не животински произход /бакалски стоки, плодове,
зеленчуци и т.н./, като транспортните средства трябва да притежават необходимите
разрешителни за транспортиране на хранителни продукти- Месото от свине, птици и
птичи разфасовки не отговарят на изискванията на Регламент №853/2004/ЕС;

