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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект
„Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане”
I. Условия и технически изисквания
Хранителните продукти трябва да отговарят и да бъдат съхранявани съгласно
изискванията на българското законодателство в сферата на храните. Доставката да бъде
осъществявана чрез транспорт, гарантиращ качественото и срочното й изпълнение, в
съответствие с нормативно установените изисквания и нормите, издадени от
специализираните контролни държавни органи.
Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като при всяка доставка
хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и
качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт.
Пакетираните продукти да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (етикет
на български език, който да съдържат информация за вида на стоката, производител,
качество, дата на производство и срок на годност).
Месните заготовки и месните продукти трябва да са произведени по утвърдени
стандарти и/или да са произведени по технологична документация /ТД/ в случай, че
отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и
рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва
да бъде не по-малък от 75%.
Доставяните хранителни продукти да отговорят на следните изисквания:
- да са с доказан произход;
- да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност
при употреба от крайни потребители;
- да отговарят на санитарните, ветеринарно – санитарните, хигиенните и други норми,
установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от
специализирани държавни контролни органи;
- да са екстра или първо качество;
- да не са обработени с йонизиращи лъчения;
- предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно
замърсяване.

Договор № BG05FMOP001-3.002-0057-C01

1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-3.002

II. Необходимите хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд от Домашен
социален патронаж , са както следва:

№ по ред

Забележка
(вид,качество, опаковка,
разфасовка,описание)
Мярка

Наименование. Разфасовка

2

Количество

1
1

3

Хляб Добруджа

0,700кг

бр.

24600

2

Кренвирш пилешки

1,000кг.

кг

480

3

Наденица сурова смес свинско и
телешко 60/40

1,000кг.

кг

480

4

Пилешко бутче 100% натурален
продукт – замр.

1,000кг.

кг

1000

5

Кайма- 60%телешко/ 40%свинско

1,000кг.

кг

170

6

Кисело мляко краве - масленост 2%

Пластмасови кофички
по 0.400 кг.

бр.

2000

7

Яйца – размер М

бр.

5000

8

Фиде

Опаковка от 0.400 кг

бр.

400

9

Брашно бяло Тип 500

1 кг

кг

350

10

Зрял лук

1,000кг.

кг

1000

11

Картофи – стари

1,000кг.

кг

2000

12

Моркови

1,000кг.

кг

200

13

Консерва гъби

0,580кг.

бр.

470

14

Магданоз сушен

0.010 кг

бр.

1400

15

Олио

1л

бр.

860

16

Зрял боб

1 кг

бр.

170

17

Леща

1 кг

бр.

300
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1 кг

18

Ориз

бр.

430

19

Сол готварска йодирана

1 кг

бр.

250

20

Оцет

0.700 л

бр.

200

21

Червен пипер

0.100 кг

бр.

280

22

Черен пипер

0.010 кг

бр.

1000

23

Чубрица суха

0.010 кг

бр.

1000

24

Копър сух

0.010 кг

бр.

260

25

Целина суха

0.010 кг

бр.

530

26

Дафинов лист

0.010 кг

бр.

168

27

Джоджен

0.010 кг

бр.

300

28

Чесън на прах

0,010кг

бр.

660

29

Домати консерва – цели небелени
буркан

0,680кг

бр.

1170

30

Паприкаш

0,680кг

бр.

2000

31

Зелен боб консерва

0,680кг

бр.

1860

32

Гювеч консерва буркан

0,680кг

бр.

460

33

Замразен грах

2,500кг

бр.

280

34

Вафли 4-ка пакет

0,120кг.

бр.

2400

35

Кексчета

0,060кг.

бр.

2400

36

Рула

0,500кг.

бр.

600

III. Специфични изисквания към видовете продукти
1. Месо и месни продукти
Предлаганото месо в зависимост от термичното състояние може да бъде прясно,
охладено и замразено. Месото да бъде без видими тлъстени, сухожилия и кости.
Охладеното месото от ЕРД и ДРД да е сухо, с бледо розово - червен цвят.
Замразените пилешки бутчета след размразяване да бъдат с хубав, свеж вид и приятна,
специфична миризма.
Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към бързо
замразените храни обн. в ДВ бр. 114/06.12.2002 год.
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При доставката на продукти от животински произход, да се представя и
ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист.
Месото от свине, ЕПЖ и ДПЖ да отговаря на изискванията на Регламент
№853/2004/ЕС.
Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на Регламент
№853/2004/ЕС и Регламент 543/2008.
2. Суровини и готови продукти
Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата маса)
и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).
Колбасите да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните колбаси не
повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено
съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните не повече
от 2,2%).
Консервираните продукти да не съдържат консерванти, оцветители и да са с ниско
съдържание на сол.
Доматеното пюре, трябва да бъде със сухо вещество не по-малко от 22% , като 80% от
него да е формирано на база домати.
Замразените полуфабрикати да са с понижено съдържание на мазнини и сол.
3. Мляко и млечни продукти
Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини.
Прясното пастьоризирано мляко трябва да е произведено от сурово мляко, отговарящо
на изискванията на Регламент № 853/2004.
Всички млечни продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на
изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ на Регламент 853/2004 г.
4. Зърнени, хлебни и тестени изделия
Хлебните питки трябва да бъдат произведен по утвърден стандарт без оцветители.
Предлаганите хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.
Всички пълнозърнести продукти (хлебни и тестени изделия и и др.), да бъдат
произведени в съответствие на показателите заложени в ТД на производителя, да са без
синтетични оцветители и консерванти.
Всички зърнени храни и храни на зърнена основа да бъдат без признаци на
плесенясване, без наличие на складови вредители или следи от тяхната дейност.
5. Зеленчуци
Зеленчуците трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с
изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара.
Не се допускат зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над
максимално допустимите стойности.
Кореноплодните зеленчукови култури трябва да отговарят на изискванията на общия
стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци.
Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди от
вредители. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги
прави негодни за консумация.
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6. Други хранителни продукти, варива и яйца
Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и примеси.
Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и увреждания от
вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за продукта.
Използва се само сол, йодирана с калиев йодат.
Рибата да бъде добре почистена, филетирана или на парчета.
Яйцата трябва да бъдат пресни, да отговарят на определения стандартен размер.
IV. Изисквания за срока на доставка и начина на транспортиране
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни заявки
(по телефон, факс, e-mail и др.) от страна на Възложителя.
Максималния срок за извършване на съответната доставката е 48 часа от подаване на
заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
В случай на рекламация на доставен продукт, участниците са длъжни да реагират по
начин и в срок, предложен в офертата от изпълнителя, след съобщаване на
рекламацията.
Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да бъдат регистрирани
по Наредба № 5 за хигиената на храните.
V. Изисквания към качеството на доставките:
Доставяните хранителни продукти следва да бъдат съобразени със следните
нормативни актове:
1. Закона за храните;
2. Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиена на храните;
3. Наредба № 21/15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на
добавките, предназначени за влагане в храни;
4. Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на
хранителната информация при етикетирането на храните;
5. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци.
6. Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на
мляко и млечни продукти, предлагани на пазара;
7. Наредба № 32/23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици;
8. Наредба № 1 от 09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация;
9. Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно
Регламент 178/2002 и Регламент № 853/2004 (ЕО).
VI. Актуализация на цените
Доставната цена ще се актуализира на всяко 1-во число на всеки месец.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо справка на САПИ
ЕООД за всеки месец (предоставена от Изпълнителя за негова сметка), по следната
формула:
Цд = Кц х Бц , където:
Цд е новата цена на доставка;
Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен
за целия период на действие на договора);
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Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към
момента на последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти,
съгласно бюлетина.

Утвърдил: (п) информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
Румен Боянкински- управител ДСП

Изготвил: (п) информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
Богдана Велчовска- домакин ДСП
Община Борован
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