Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите
на детски и социални заведения на територията на Община Генерал Тошево”
I. При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши доставка на
хляб и тестени изделия.
Общи изисквания към доставката на хранителните продукти
• Доставката на хранителните продукти се извършва в работни дни, без събота и
неделя.
• Доставката на хранителните продукти, се извършва след предварителна заявка
на Възложителя и/или негов представител, в деня предхождащ доставката по един от
следните начини:
- по факс, с надлежно удостоверени дата и час;
- по ел.поща, с надлежно удостоверени дата и час;
- по телефон – в случаите, в които посочените по-горе начини не са възможни.
• Количествата, посочени от Възложителя, са ориентировъчни/прогнозни за срок
от 24 месеца.
• При промяна на лицата или транспортните средства, участникът следва да
уведоми писмено Възложителя за промените, най-късно до датата на доставка, от
която ще важат промените.
• Доставените хранителни продукти следва да отговарят на всички действащи
нормативни изисквания, регламентиращи производството и търговията с хранителни
продукти, както и на БДС или еквивалентни национални/европейски стандарти,
изисквания за безопасност и качество, съгласно европейското и национално
законодателства и изискванията на Възложителя, посочени в техническите
спецификации от документацията за участие.
• При включване в заявка на продукт, който не се съдържа в техническата
спецификация на Възложителя, цената на този продукт се ценообразува като от
осреднената цена на бюлетин на САПИ ЕООД се извади % отстъпка относим за
групата храни, към която заявеният продукт принадлежи.
• Заявката задължително трябва да съдържа: наименование и адрес на
Възложителя; вида хранителни продукти; количество; мерна единица; график на
доставката, име и фамилия на лицето, изготвило заявката;
• За предаването на доставените хранителните продукти по отделните заявки и за
удостоверяване датата на тяхната доставка се подписват приемо-предавателни
протоколи и/или складови разписки от упълномощените представители на
Възложителя и Изпълнителя;
• В момента на доставяне на хранителните продукти по дадена заявка
упълномощеното лице на Възложителя проверява за: съответствие с направената
заявка; за липси и явни недостатъци на доставените хранителни продукти, срока на
годност на същите, както и за пълнотата на придружаващата ги документация, като в
случай на наличие на несъответствие, липси или явни недостатъци, предявява
рекламации за тях в момента на доставката. Рекламациите се вписват в приемопредавателни протоколи и отразяват вида на констатираното несъответствие, а ако то
касае хранителен продукт се вписват партида, производител/доставчик и количество,
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като срокът за отстраняване на рекламациите е до 3 часа, считано от предоставянето на
подписания приемо-предавателен протокол;
Доставяните хранителни продукти следва да бъдат придружавани:
- при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно
изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от
тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за
съответния вид продукти;
- следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ
съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях;
- следва да имат добър търговски вид;
- всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на
съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото
консумиране не по-малко от 70% (седемдесет) процента от общия срок на годност,
обявен от производителя;
- документ за качество и безопасност.
Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен
документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка и/или складова
разписка) от страните или техни упълномощени представители, след проверка за
съответствието на доставката с изискванията на договора и съответствието на
продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата
спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.
При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените
продукти, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ
доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези
случаи, се подписва констативен протокол, в който се описват констатираните
недостатъци, липси и/или несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще
бъдат отстранени. След отстраняване на несъответствията, се подписва двустранен
документ, удостоверяващ приемането на стоката.
Рекламации :
Възложителят има право на рекламации пред избрания за Изпълнител за:
- несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното
количество и/или със заявения/договорен вид;
- несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение на
Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя;
- несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените
продукти;
- несъответствие на срока на годност на продуктите;
- несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;
- нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти;
Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването им, като
Възложителят е длъжен да уведоми писмено определеният за Изпълнител незабавно
при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на договора, документа, с
който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на продукта, точното
количество на получените продукти, основанието за рекламация и конкретното искане
на Възложителя. При отправена рекламация и възникване на спор относно
съответствието, контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган
(Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в
присъствието на Възложителя и определеният за Изпълнител или упълномощени от тях
лица, в деня на оспорване на рекламацията от определеният за Изпълнител или най2

късно на следващия ден. За обвързващ ще се счита протоколът от анализа на
оторизирания орган. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава
несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитването, както и
стойността на продукта при погиването му са за сметка на определеният за Изпълнител.
В случай че продуктите съответстват на договорените и нормативно установените
изисквания, Възложителят дължи на определения за Изпълнител заплащане на
действително извършваните разходи по анализите и доставката на продуктите, както и
стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация.
Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите
съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета. Рекламация
относно явни несъответствия на доставените продукти със заявеното/договореното
количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера
с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие на срока на
годност на продуктите с изискванията на Възложителя, както и несъответствия,
свързани с нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния
протокол и са обвързващи за определения за Изпълнител.
При рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с
Техническата спецификация или с изискванията за безопасността на доставения
продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения ред, установяващ, че
стоката не съответства на договорените и нормативно установените изисквания,
определеният за Изпълнител изпраща свой представител за констатиране на скритите
несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в
констативния протокол, подписан от представители на Възложителя и определеният за
Изпълнител, като при отказ за изпращане на представител от определения за
Изпълнител, или отказ на представителя на определеният за Изпълнител да подпише
протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на
определеният за Изпълнител, който е обвързващ за последния. При несъответствия на
доставените продукти с изискванията на Възложителя, определеният за Изпълнител
заменя несъответстващите продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 3
(три) дни от подписване на съответния протокол или от издаване на протокола от
анализа на оторизирания орган; или цената по договора се намалява съответно с цената
на несъответстващите продукти, ако не води до съществени изменения на договора.
ІІ. Доставяните хранителните продукти, следва да отговарят на изискванията на:
-

-

Закона за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., доп. ДВ бр.88 от
08.11.2016г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 ноември
2017г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 юли 2018 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 № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3
до 7 години в детски заведения;
Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението;
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 № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди във или върху храни;
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-

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 за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102
от 12.12.2014 г.;
- 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.;
- 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.;
- Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в
храните;
- Наредба № 5 ОТ 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните;
- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с
ПМС № 383 от 04.12.2014 г.
- Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
- Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
- Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
- 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;
- 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;
- 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;
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 година относно хигиената на храните;
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) № 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 (EО) 1332/2008 относно ензимите в храните и за изменение на
Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент ЕО 1493/1999 на Съвета, Директива
2 000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент ЕО № 258/97,
- други, приложими към предмета на обществената поръчка и технологичната
документация на фирмата производител.
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Продуктите трябва да отговарят на всички нормативни актове, действащи в
Република България, дори и да не са изброени по-горе. В случай на промяна в
нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе дейността си в съответствие с
тези промени, да осигури всички изискуеми разрешителни, удостоверения и други
документи, изисквани от нормативен акт за изпълнението на обществената поръчка, да
осигури тяхната валидност през целия срок на договора и да предоставя продукти,
съответстващи на промененото законодателство.
ІІІ. Прогнозните количества за период на доставка за 24 месеца са както
следва:
№

Вид хранителен
продукт

Стандарт

Опаковка

Мярк Ориентиров
ъчни
а
количества
за 24 месеца

1
1.1
2

Хляб от брашно тип
500, нарязан
Хляб от брашно тип
500, нарязан
Хляб Пълнозърнест,
без оцветители,
нарязан

3

Хляб "Бял" - нарязан

4

Кори за баница

5

Козунак, направен с
яйца и краве масло;
със стафиди

ТД на
производителя
ТД на
производителя

Индивидуална
опаковка 0,700 кг.
Индивидуална
опаковка 0,350 кг.

ТД на
производителя

Индивидуална
опаковка 0,600 кг.

Утвърден
стандарт
„България“
ТД на
производителя
ТД на
производителя

Индивидуална
опаковка 0,650 кг.
Индивидуална
опаковка 0,500 кг.
Индивидуално
опакован и
етикиран 0,500 кг.

бр.
бр.

42 840
27 240

бр.
15 988
бр.
7 600
бр.

2 000

бр.
940

Важно: Всички храни и хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения.
Забележка:
В случай, че в Техническата спецификация се съдържат хранителни продукти, които са
характеризирани чрез посочването на конкретен процес, търговска марка, тип,
произход или производство, което би довело до облагодетелстването или
елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение следва да се
чете и разбира „или еквивалент“, като направеното посочване не е задължително за
участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение хранителен продукт
с еквивалентни технически характеристики.
II. При изпълнение на поръчката следва да се доставят следните хранителни
продукти с изисквания към продуктите, както следва:

№

Вид хранителен продукт

Изисквания към продукта
5

Хляб от брашно тип 500,
нарязан

1

2

Хляб Пълнозърнест, без
оцветители, нарязан

3

Хляб „Бял", нарязан

4

Кори за баница

5

Козунак направен с яйца,
краве масло и стафиди

Форма-овално-продълговата, без деформации; повърхност–
равна, без видими механични замърсявания; цвят–златисто жълт до златисто- кафяв, равномерен без прегаряния и
избледняване; състояние на средината–добро измесване, без
следи от бучки от неизмесени части от брашно, сол и мая;
добро изпичане; средина равномерно оцветена, да не лепне и
да не е влажна на пипане; шупливост-равномерна, допускат
се по-големи шупли на отделни места; вкус и мирис приятни
свойствени за този вид хляб; без страничен привкус и мирис;
без механични примеси. Не се допускат оцветители. Не се
допуска хляб изработен от брашна, съставени или
произведени от ГМО. Всяка партида хляб се доставя с
декларация за съответствие.
Форма – овално - продълговата, без деформации; повърхност–
равна, без видими механични замърсявания; цвят – златисто жълт до златисто -кафяв, равномерен без прегаряния и
избледняване; състояние на средината –добро измесване, без
следи от бучки от неизмесени части от брашно, сол и мая;
добро изпичане; средина равномерно оцветена, да не лепне и
да не е влажна на пипане; шупливост - равномерна, допускат
се по-големи шупли на отделни места; вкус и мирис приятни
свойствени за този вид хляб; без страничен привкус и мирис;
без механични примеси. Не се допускат оцветители. Не се
допуска хляб изработен от брашна, съставени или
произведени от ГМО. Всяка партида хляб се доставя с
декларация за съответствие.
Форма-овално-продълговата, без деформации; повърхност–
равна, без видими механични замърсявания; цвят–златистожълт до златисто- кафяв, равномерен без прегаряния и
избледняване; състояние на средината–добро измесване, без
следи от бучки от неизмесени части от брашно, сол и мая;
добро изпичане; средина равномерно оцветена, да не лепне и
да не е влажна на пипане; шупливост-равномерна, допускат се
по-големи шупли на отделни места; вкус и мирис приятни
свойствени за този вид хляб; без страничен привкус и мирис;
без механични примеси. Не се допускат оцветители. Не се
допуска хляб изработен от брашна, съставени или
произведени от ГМО. В съответствие с УС „България“
№02/2011. Всяка партида хляб се доставя с декларация за
съответствие.
Цвят бял до жълтеникъв –еднакъв; без признаци на недобро
омесване; мирис свойствен без не присъщи миризми-мухъл,
запарено и кисело; вкус свойствен-без горчивина, застоялост и
друг страничен привкус. Не се допускат оцветители. Не се
допускат кори изработени от брашна, съставени или
произведени от ГМО. Всяка партида кори се доставя с
декларация за съответствие.
Вкус и мирис приятен, специфичен, без страничен привкус;
цвят характерен за изделието; повърхност при счупване с ясно
изразена структура; без признаци на недобро омесване, добре
изпечена горна кора, цвят златист до бледокафяв. Не се
допускт изделия изработени от брашна, съставени или
произведени от ГМО. Без оцветители ,подобрители и
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консерванти.Вложените продукти да отговарят на
действащите наредби касаещи детското хранене. Всяка
партида изделия се доставя с декларация за съответствие.

IІІ. Други изисквания на Възложителя:
1. Изисквания за опаковане и транспортиране на хранителните продукти:
Предварително опакованите храни трябва да са в опаковка, която
предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му
характеристики. Опаковките на храните не трябва да създават възможности за
замърсяването им или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на
потребителя вещества.
Опаковката на всеки продукт следва да е здрава, с етикет на български език
и да съдържа информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата
на производство и срока на годност. При установяване на нарушение на целостта
на опаковката, хранителните продукти не се приемат.
Не се допускат обозначения на етикета, които заблуждават потребителя по
отношение на характеристиката на храните, определена от тяхното естество,
произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и
употреба.
При етикирането на хранителните продукти да се включват: данни за
наименованието, под което храната се продава; съставките на храната и тяхното
съдържание; трайността на храната и условията, при които трябва да се
съхранява; нетно тегло или обем; име и адрес на производителя; маркировка за
обозначаване на партидата, към която принадлежи храната; указания за употреба
– ако е необходимо.
В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава –
членка на ЕС, да са спазени следните изисквания:
предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на
съответната държава-членка, когато се касае за храни от животински произход;
за пристигането на пратката в РБългария да са уведомени органите
на БАБХ, съгласно чл. 28 от Закона за храните.
Когато се касае за храни, внос от трети страни:
предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на
съответната държава-членка, когато се касае за храни от животински произход;
храните да са преминали граничен контрол, съгласно действащото
законодателство.
Транспортирането на продуктите да се извършва с транспортни средства,
които отговарят на изискванията на Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на
храните. Превозните средства и/или използваните съдове за транспорт на храни
да се поддържат чисти, в добро състояние и да създават условия, които не
позволяват замърсяване на храните и при необходимост се конструират по начин,
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който позволява почистването и/или дезинфекцията им. Когато по едно и също
време превозните средства и/или съдовете се използват за транспорт на храни и
други стоки или за транспорт на различни видове храни, да се осигуряват условия
за ефективното им разделяне. При доставка на храни в насипно състояние, във
вид на течности, гранули или прахообразна форма, последните да се
транспортират в съдове, специално предназначени за транспорт на храни.
Храните да се поставят в превозните средства по начин, който намалява до
минимум риска от замърсяването им.
Амбалажът, който ще се използва при доставката на хранителни стоки и
който влиза в контакт с тях, да отговаря на утвърдените с наредби изисквания, да
не създава възможности за замърсяването на храните или за преминаването в тях
на чужди и опасни за здравето на потребителите вещества.
Стъкленият амбалаж /буркани и бутилки/ се включва в цената на
продуктите.
2. Други изисквания за изпълнение на обществената поръчка
Изпълнителят е длъжен за целия срок на договора да поддържа валидни
съответните регистрации/удостоверения и др. документи, касаещи изпълнението
на доставките и качеството на хранителните продукти.
Храните да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по чл.12
от Закона за храните.
Да не се доставят храни, които са с признаци на развала; с изтекъл срок на
годност; храни съдържащи, съставени или произведени от генетично
модифицирани организми; храни, обработени с йонизиращи лъчения.
Доставяните хранителни продукти да бъдат с изискуемия грамаж,
разфасовка и опаковка, посочени в списъка на продуктите по отделните позиции,
неразделна част от документацията.

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка,
модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и
навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете
„или еквивалент“.
Всички посочени продукти със стандарти, след съответния стандарт следва да се чете
или еквивалентен, като под еквивалентни се считат артикули, които напълно
съответстват на условията, посочени в изброените утвърдени стандарти.
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