ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Обща информация
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена
поръчка за доставка, наред с договорните условия. Спецификацията е предназначена да поясни и
развие изискванията по изпълнение на доставката, която е предмет на договора за доставка.
Предмет на публично състезание е избор на изпълнители за извършване на доставка с предмет
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Пролет” – гр.
Провадия“ с шест обособени позиции:
Първа обособена позиция: „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на
децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия”;
Втора обособена позиция: „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на децата
от ДГ „Пролет” – гр. Провадия”;
Трета обособена позиция: „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на децата
от ДГ „Пролет” – гр. Провадия”;
Четвърта обособена позиция: „Доставка на олио, яйца и дребна бакалия за нуждите
на децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия;
Пета обособена позиция: „Доставка на зърнени храни, храни на зърнена основа и
варива за нуждите на децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия;
Шеста обособена позиция: „Доставка на зеленчуци и плодове – сурови, сготвени,
консервирани, замразени, изсушени, ферментирали и зеленчукови и плодови сокове за
нуждите на децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия”
2. Обхват и изисквания към доставката
Обособена позиция №1 – „ Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на децата от
ДГ „Пролет” – гр. Провадия “

№ по
ред

1

Вид хранителен продукт
Кисело мляко -2 %
масленост - бял цвят с
различни нюанси на кремав
оттенък, вкус и аромат специфичен, приятно
млечно кисел. Етикетът с
фирмения знак да е върху
всяка опаковка, където са
отразени дата на годност,
партида и температура на
съхранение.

Стандарт

БДС

Мярка на
продукта

бр.

Опаковка

Пластмасова
кофичка с
вместимост
0,400 кг.

Ориентиров
ъчни
количества
за 24 месеца

Средномес
ечна цена
на САПИ
ООД без
ДДС

9600

0,67

2

5

Кисело мляко -3.6 %
масленост - бял цвят с
различни нюанси на кремав
оттенък, вкус и аромат специфичен, приятно
млечно кисел. Етикетът с
фирмения знак да е върху
всяка опаковка, където са
отразени дата на годност,
партида и температура на
съхранение.
БДС
Прясно мляко краве 1.5%
масленост - еднородна
течност, без утайка, цвят бял, със слабо кремав
оттенък, вкус - слабо
сладникав, без страничен
Технологична
привкус, мирис документация
специфичен. Първо
на
качество суровина.
производителя
Прясно мляко краве 2.0 %
масленост - еднородна
течност, без утайка, цвят бял, със слабо кремав
оттенък, вкус - слабо
сладникав, без страничен
Технологична
привкус, мирис документация
специфичен. Първо
на
качество суровина.
производителя
Прясно мляко краве 3.2 %
масленост - еднородна
течност, без утайка, цвят бял, със слабо кремав
оттенък, вкус - слабо
сладникав, без страничен
Технологична
привкус, мирис документация
специфичен. Първо
на
качество суровина.
производителя

6

Технологична
документация
на
производителя

2

3

4

Адаптирано мляко

бр.

Пластмасова
кофичка с
вместимост
0,400 кг.

9600

0,78

бр.

Тетрапак кутия
по 1.000 литър

1200

1,45

бр.

Тетрапак кутия
по 1.000 литър

1200

1,50

бр.

Тетрапак кутия
по 1.000 литър

4080

1,53

бр.

В кутия или
фолио по 0.400
кг.

480

8,48

3

7

8

9

10

Сирене, краве - външен вид
на парчета - добре
оформени, да не се ронят и
разпадат, без повърхностно
замърсяване; повърхност,
строеж и цвят - гладка с
порцеланов лом, без или с
единични бактериални
шупли; вкус и аромат специфични за зряло
сирене, умерено солен и
приятно изразен
млечнокисел вкус
Сирене, краве - външен вид
на парчета - добре
оформени, да не се ронят и
разпадат, без повърхностно
замърсяване; повърхност,
строеж и цвят - гладка с
порцеланов лом, без или с
единични бактериални
шупли; вкус и аромат специфични за зряло
сирене, умерено солен и
приятно изразен
млечнокисел вкус

Сирене, крема
Извара пълномаслена кашкавалена от
пълномаслено мляко млечна, безсолна; вкус,
мирис и аромат специфичен за продукта.
Първо качество

БДС 15-2010

кг.

Пластмасови
кофи с тегл 8
кг.

БДС 15-2010

кг.

800

8,54

Тенекия, кутия

1200

8,54

Технологична
документация
на
производителя бр.

Индивидуална
фолирана
опаковка по
0,125 кг.

480

1,14

Технологична
документация
на
производителя кг.

Индивидуални
опаковки по 1
кг.

360

2,68

4

11

Кашкавал - форма блокчета с паралелепипедна
или цилиндрична; външна
повърхност - гладка, чиста,
с добре оформена кора,
допускат се леки грапавни,
без ослизяване и тъмни
петна. Кехлибарено жълт
цвят на кората без
покритие; цвят и строеж на
разрезната повърхност гладка с еднороден строеж
и рамномерен кремаво жълт
цвят, без замърсяване, без
открояване на отделните
пластове; вкус и аромат специфичен, добре изразен
аромят на зрял кашкамал,
умерено солен вкус, без
страничен привкус и мирис.
Без съдържание на
растителни мазнини,
консерванти, стабилизатори
и емулгатори

кг.

Разфасовка от
1,000 кг. вакуумна
полиетиленова
опаковка

12

Краве масло с не по-малко Технологична
от 82% масленост, цвят
документация
светложълт до кремав, вкус
на
- специфичен
производителя бр.

Опаковка
фолио по 0,125
кг.

БДС 14-2010

360

11,93

3360

1,98

Обособена позиция №2 – „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на децата
от ДГ „Пролет” – гр. Провадия“

№ по
ред

Вид хранителен продукт

Стандарт

1

Телешко месо, шол - в
замразен вид, пакетирано,
да не е обработено
допълнително, без наличие
на ципи, жили и сланина

Технологична
документация
на
производителя

Мярка
на
продукта

кг.

Опаковка

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

Ориентиров Средномесе
ъчни
чна цена на
количества САПИ ООД
за 24 месеца без ДДС

240

12,36

5

2

Агнешко месо, без кост - в
замразен вид, пакетирано,
да не е обработено
допълнително, без наличие
на ципи, жили и сланина

Технологична
документация
на
производителя кг.

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

480

13,15

3

Свинско месо бут, без кост - Технологична
замразено, състои се от
документация
полуципест мускул, не се
на
допуска наличие на сланина производителя кг.

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

840

6,92

4

Агнешки комплект - добре
почисен със свеж,
характерен за продукта вид

Технологична
документация
на
производителя кг.

Индивидуална
опаковка

120

5,70

5

Пиле, замразено цяло - без
видими механични повреди,
с тегло от 1,000 кг. до 1,500
кг.

Технологична
документация
на
производителя кг.

Индивидуална
опаковка

1680

3,93

6

Пилешки бут - замразен бледожълт цвят, без
механични повреди, размер
отговарящ на първо
качество

Индивидуална
опаковка

480

3,31

7

Пуешко месо

Индивидуална
опаковка

168

6,58

Индивидуална
опаковка

1440

6,43

Индивидуална
опаковка

240

6,48

Индивидуална
опаковка

240

13,98

8

9

10

Технологична
документация
на
производителя кг.
Технологична
документация
на
производителя кг.

Кайма - 60% телешко и 40%
свинско
БДС
кг.
Технологична
документация
Свинска шунка - свеж вид и на
аромат
производителя кг.
Технологична
документация
Шпеков салам по стандарт на
"Стара планина"
производителя кг.

6

11

Русенско варено - консерва
- еднородна смляна маса,
със специфичен вкус, в
метална кутия

Технологична
документация
на
производителя бр.

12

Пастет птичи - еднородна
смляна маса, със
специфичен вкус, в метална
кутия

13

Пастет детски

Технологична
документация
на
производителя бр.
Технологична
документация
на
производителя бр.

Метална кутия 0,180 кг.

480

1,18

Метална кутия 0,180 кг.

480

1,08

Метална кутия
по 0.200 кг.

1440

1,04

Обособена позиция №3 – „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на децата
от ДГ „Пролет“ – гр. Провадия“

№ по
ред

Вид хранителен продукт

Стандарт

1

Риба хек, филе, замразена здрави филета, с естествен
цвят, специфичен за дадения
вид, мирис след
размразяване - характерен
Технологична
за прясна риба, без признаци документация
на развала. Фира след
на
размразяване до 15%
производителя

2

Риба скумрия - филе замразена здрава, със
запазена цялост, с естествен
цвят, специфичен за дадения
вид, мирис след
размразяване - характерен за Технологична
прясна риба, без признаци на документация
развала, без кожа, Фира след
на
размразяване до 15%.
производителя

Мярка на
продукта

Опаковка

кг.

В
полиетиленови
пликове

кг.

В
полиетиленови
пликове

Ориентиров Средномесе
ъчни
чна цена на
количества САПИ ООД
за 24 месеца без ДДС

480

4,90

960

8,15
7

3

Риба пангасиус, филе,
замразена - здрава, със
запазена цялост, с естествен
цвят, специфичен за дадения
вид, мирис след
размразяване - характерен за Технологична
прясна риба, без признаци на документация
развала, без кожа, Фира след
на
размразяване до 15%.
производителя

4

Риба, скумрия 300/500,
замразена, цяла с глави,
непочистена, свеж мирис.

Технологична
документация
на
производителя

кг.

В
полиетиленови
пликове

240

4,28

кг.

Индивидуална
опаковка

720

4,71

Обособена позиция №4 – „Доставка на олио, яйца и дребна бакалия за нуждите на
децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия“

№ по
ред

Вид хранителен продукт

Стандарт

1

Олио - рафинирано,
слънчогледово, бистро, без
утайка, цвят - светложълт,
вкус и мирис характерен без страничен привкус

Браншови
стандарт

2

Оцет, ябълков, бистър без
утайка

Браншови
стандарт

3

Яйца кокоши, клас А Технологична
черупка нормална, чиста,
документация
неповредена, здрава. Размер
на
L грамаж 63-73 гр.
производителя

Мярка на
продукта

Опаковка

бр.

Бутилки по 1
л.

бр.

Бутилки по 1
л.

бр.

В картонени
кори по 30 бр.

Ориентиров Средномесе
ъчни
чна цена на
количества САПИ ООД
за 24 месеца без ДДС

1200

1,85
168

1,23

14400

0,18

8

4

Захар - рафинирана бяла
захар или екста бяла захар бяла, суха, нелепяща,
еднородни, кристали с ясно
изразени стени, цвят - бял с
блясък, вкус - сладък,
разтворимост - пълна, чужди Технологична
примеси не се допускат, да
документация
отговаря на ПМС №209 от
на
11.09.2002 година
производителя

7

Технологична
документация
Пудра захар - бяла, суха, без
на
втвърдяване
производителя
Технологична
документация
Мед - пчелен, с характерен
на
цвят
производителя
Технологична
документация
Мед - пчелен, с характерен
на
цвят
производителя

8

Сол, готварска йодирана цвят бял, вкус - солен,
страничен мирис не се
допуска, механични
примеси не се допускат

5

6

Технологична
документация
на
производителя

9

Шарена сол

Технологична
документация
на
производителя

10

Нишесте - малина, ягода,
ванилия, шоколад, лимон,
портокал, горски плод и др.
- прах с безвредни
оцветители

Технологична
документация
на
производителя

кг.

В целофанени
пликове по 1
кг.

840

1,34

бр.

В
полиетиленови
пликове по
0.500 кг.

120

1,38

бр.

В пластмасови
кофички по
0.400 кг.

240

4,02

бр.

В стъклен
буркан 0.680 0.700 кг.

240

7,88

кг.

В
полиетиленови
пликове по
1.000 кг.

192

0,43

бр.

Пликчета от
фолирана
фартия и/или
полиетиленови
пликчета по
0.40 кг.

480

0,38

бр.

Пликчета от
0.060 кг.

240

0,18

9

11

12

Технологична
документация
на
Хлебна сода - без примеси
производителя
Технологична
документация
Копър, чубрица, девисил на
пресят, в пликчета фолирани производителя

13

Джоджен, дафинов лист,
магданоз, целина

14

Чубрица - суха, в
целофанени или формирани
пликчета

бр.

Пликчета или
кутии по 0,100
кг.

240

0,28

бр.

Фолирани
пликчета по
0.010 кг.

240

0,20

бр.

Фолирани
пликчета или
целофанени
пликчета по
0.010 кг.

480

0,20

бр.

Пликчета по
0.10 кг.

600

0,20

бр.

Фолирани
пликчета или
целофанени
пликчета по
0.010 кг.

480

0,10

бр.

Пликчета в
пергаментова
опаковка по
0,002 кг.

2880

0,03

бр.

Полиетиленов
плик по 0.70
кг.

480

0,57

Технологична
документация
на
производителя

бр.

Картонени
кутии с
пликчета чай

480

0,92

бр.

Пликчета по
0.200 кг.

120

0,57

Технологична
документация
на
производителя
Технологична
документация
на
производителя

Бакпулвер, канела,
лимонена киселина

Технологична
документация
на
производителя

16

Ванилия

Технологична
документация
на
производителя

17

Технологична
Червен пипер - млян сладък, документация
хомогенен продукт в
на
полиетиленови пликове
производителя

18

Чай - в пликчета от
филтърна хартия, с конец
или без конец. Филтърните
пликчета трябва за бъдат
поставени в картонени
кутии

19

Какао на прах - светлокафяв
цвят, вкус характерен за
Технологична
какаото, опаковка в
документация
пликчета от станиол или
на
пергаментова хартия
производителя

15

10

Локум

20

Технологична
документация
на
производителя

бр.

В картонена
кутия 0.140 кг.

240

0,60

Обособена позиция №5 – „Доставка на зърнени храни, храни на зърнена основа и варива за
нуждите на децата от ДГ „Пролет” – гр. Провадия“

№ по
ред

Вид хранителен продукт

1

Хляб "Бял" - нарязан,
пакетиран, без деформации,
повърхност - гладка, без
механични замърсявания

Стандарт

Утвърден
стандарт
"България"
Технологична
документация
на
производителя

2

Хляб пълнозърнест

3

Точени кори за баница пресовано на много тънки
листи твърдо тесто, цвят Технологична
светло кремав, вкус и мирис документация
- на мая и лрашн, не се
на
допускат видими плесени
производителя

4

Точени кори за баница пресовано на много тънки
листи твърдо тесто, цвят Технологична
светло кремав, вкус и мирис документация
- на мая и лрашн, не се
на
допускат видими плесени
производителя

Ориентиров Средномесе
ъчни
чна цена на
количества САПИ ООД
за 24 месеца без ДДС

Мярка на
продукта

Опаковка

бр.

Индивидуална
опаковка
0,650 кг.

6000

0,77

бр.

Индивидуална
опаковка
0,600 кг.

3600

0,78

бр.

индивидуална
опаока 0,500
кг.

1200

1,30

бр.

индивидуална
опаковка 1,000
кг.

480

2,21

11

5

Брашно тип 500 - браншови
стандарт - цвят
светлокремав, вкус и мирис
- специфични, без страничен Технологична
привкус на плесен и
документация
запарено, да не се усеща
на
хрус при сдъвкване
производителя

6

Макаронени изделия
(макарони, кус-кус, спагети,
юфка, фиде) - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без
признаци на недобро
Технологична
смесване, мирис - свойствен, документация
без горчивина, застоялост
на
или друг страничен привкус. производителя

7

Козунак - добре изпечена
горна кора, цвят златист до
бледокафяв, мирис приятен, специфичен. Без
оцветители и подобрители.
Вложените продукти да
отговарят на действащите
наредби касаещи детското
хранене.

Технологична
документация
на
производителя

8

Мая - на цвят жълтеникава
до бледокафява, със
специфичен мирис на
прясна мая, без страничен
мирис и аромат

Технологична
документация
на
производителя

кг.

индивидуална
опаковка 1,000
кг.

840

0,78

бр.

Индивидуална
опаковка 0,400
кг.

2400

0,78

бр.

Индивидуална
опаковка 0,500
кг.

960

2,08

бр.

Индивидуално
опаковани във
фолио по 0,042
кг.

480

0,28

12

9

Ориз (бисерен или перлен)
да не е брашнясъл и да не
съдържа живи или мъртви
вредители. Цвят - бял до
кремав, без мирис на мухъл
и запарено, не се допускат
неолющени зърна. Качество
екстра

Технологична
документация
на
производителя

10

Овесени ядки (финни) - без
страничен мирис и аромат,
мирис - на брашно

Технологична
документация
на
производителя

кг.

В целофанов
плик по 1,000
кг.

600

2,04

бр.

В целофанена
опаковка по
0,500 кг.

240

1,67

240

0,83

360

2,08

240

0,75

240

0,47

12

Грухана пшеница за варене цвят - специфичен за
съответния сорт, мирис характерен за прясно
пшенично зърно без мирис
на плесен, запарено или
Технологична
друг несвойствет аромат,
документация
вкус - характерен за
на
пшенично зърно
производителя
Технологична
документация
на
Пълнозърнести макарони
производителя

13

Грис пшенична - цвят бледожълт до кремав, без
наличие на тричени части,
мирис - специфичен за
пшеничния грис, без мирис
на плесен и запарено, хрус
при сдъвкване да не се
усеща

Технологична
документация
на
производителя

бр.

Галета - златист цвят, ситно
смляна, без примеси

Технологична
документация
на
производителя

бр.

11

14

бр.

В целофанена
опаковка по
0,500 кг.
В
индивидуална
опаковка по
0,500 кг.

В
индивидуална
целофанена
опаковка по
0,500 кг.
В
индивидуална
целофанена
опаковка по
0,200 кг.

13

16

Мюсли - с 40% съдържание
на овесени ядки. Без ядкови Технологична
плодове, със сухи плодове, с документация
парченца не по-голеви от 5
на
мм., 40% плод
производителя
Технологична
Корнфлейкс - натурален,
документация
разични форми но не пона
големи от 1 см.
производителя

17

Сухар - цвят - златист,
мирис и вкус - приятен
специфичен, с равна
повърхност на лицевата
страна, с твърда
консистенция, влага до 9%

18

Бял сух боб (лющен) - без
Технологична
начупени зърна и следи от
документация
вредители, чист без наличие
на
на примеси
производителя

15

Технологична
документация
на
производителя

21

Леща - без начупени зърна и Технологична
следи от мъртви или живи
документация
вредители, чиста, без
на
наличие на примеси
производителя
Технологична
документация
на
Киноа - без примеси
производителя
Технологична
документация
Елда - натурлна - цвят зелен,
на
без примеси
производителя

22

Бисквити - повърхност
релефна и характерна за
Технологична
асортимента, ронливи,
документация
подходящи за приготвяне на
на
бисквитена торта
производителя

19

20

бр.

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

240

4,63

бр.

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

240

5,69

бр.

В
индивидуална
целофанена
опаковка по
0,500 кг.

480

2,48

кг.

Индивидуална
опаковка по
1,000 кг.

480

3,47

кг.

Индивидуално
опаковка по
1,000 кг.

480

3,10

бр.

Индивидуална
опаковка по
0,500 кг.

144

6,39

бр.

Индивидуална
опаковка по
0,500 кг.

144

2,38

бр.

Индивидуална
опаковка по
0,330 кг.

480

1,50

14

Обособена позиция №6 – „Доставка на зеленчуци и плодове – сурови, сготвени, консервирани,
замразени, изсушени, ферментирали и зеленчукови и плодови сокове за нуждите на децата
от ДГ „Пролет” – гр. Провадия“
Ориентиро
въчни
Средномесе
количества чна цена на
за 24
САПИ ООД
месеца
без ДДС

Стандарт

Мярка
на
продукта

1

Домати пресни - плодове
чисти, кръгли, гладки или
ръбести с форма типична за
сорта с размер по найголемия димаетър 40 мм.

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

кг.

В касетка

700

1,08

2

Краставици пресни плодове пресни, цели,
здрави, чисти без видими
следи от препарати, добре
оформени, без външни
признаци на оплождане с
гладка или грапава
повърхност типична за
сорто, без признаци на
пожълтяване, сортирани от
един вид или едно качество

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

кг.

В касетки или
полиетиленови
пликови от 510 кг.

700

1,30

3

Зеле главесто прясно - цели
зелки, пресни, залагерувано
зеле - незавехнали, здрави,
чисти напълно оформени,
плътни, ненапукани, без
външни листа, с характерна
форма и големината и
окраска за сорта. Не се
допуска влага

кг.

Изисква се да
са сортирани
от едно
качество и
един сорт

2400

0,37

№ по
ред

Вид хранителен продукт

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

Опаковка

15

4

Тиквички пресни - дъжина
на плода от 15 до 25 см., без
механични повреди с
месеста част - сочна, крехка,
незагрубяла, с типично за
Наредба
сорта оцветяване, с едва
№16/28,05,2010
оформени дребни некожести г. и Регламент
семки
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

400

0,63

5

Моркови прени - с външен
вид - кореноплодни, пресни,
правилно оформени, цели,
Наредба
гладки, здрави,
№16/28,05,2010
неразклонени, чисти с
г. и Регламент
типична за сорта форма
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 5 кг.

400

0,78

6

Пипер пресен - зелена капия
- прави, здрави, свеж на
външен вид, сортирани по
големина, практически
чисти, без външни и
вътрешни дефекти, без
повъшена повърхностна
влажнност, без чужд мирис
и вкус, без загниване, с
Наредба
плодова дължина. Цвят
№16/28,05,2010
бледожълт до зелен, с не
г. и Регламент
засъхнал връх
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

400

1,40

7

Пипер пресен - червена
капия - прави, здрави, свеж
на външен вид, сортирани по
големина, практически
чисти, без външни и
вътрешни дефекти, без
повъшена повърхностна
влажнност, без чужд мирис
и вкус, без загниване, с
Наредба
плодова дължина. Цвят
№16/28,05,2010
наситено червен, с не
г. и Регламент
засъхнал връх
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

200

1,40
16

8

Картофи късни - външен вид
клубени - цели, здрави,
чисти, непозеленели,
непокълнали, еднородни по
Наредба
окраска и форма с втвърдена №16/28,05,2010
кожица и характерна за
г. и Регламент
сорта консистенция
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

2400

0,54

9

Картофи ранни пресни Наредба
клубени - цели, свежи,
№16/28,05,2010
чисти, без пукнатини с
г. и Регламент
кремава или роззова кожица ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

1200

0,75

10

Лук кромид зрял - луковици,
цели, здрави, чисти, напълно
развити, добре оформени,
узрели с плътна и суха
Наредба
обвивка (люспа). Повреди от №16/28,05,2010
болести и механични не се
г. и Регламент
допускат
ЕО №543/2011

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

850

0,58

11

Лук пресен на връзки връзки от свежи здрави
стебла и пера, чисти от кал

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

вр.

Връзка от 10
стръка

100

0,50

12

Салати пресни, марули свеж вид, добре оформена
листна маса, зелени, не се
допускат пожълтели и
завехнали листа

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

бр.

На бройка

450

0,67

13

Праз - добре оформени и
еднакви по дебелина
стръкове праз, с дебелина в
диаметър не по-малко от 3
см.

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

кг.

Опаковки с по
10 стръка в
опаковка

100

2,58

17

14

Спанак пресен - свежи,
здрави стръкове,
практически чисти - без
земна маса, без пожълтели
Наредба
листа, без признаци на
№16/28,05,2010
загнило, с характерен вкус и г. и Регламент
мирис
ЕО №543/2011

15

Репички - правилно
оформени кореноплодни,
цели, не разклонени, пресни,
здрави, чисти, без страничен
привкус, свежа, плътна и с
неззагрубяла вътрешности
или големи кухини, с
Наредба
оцветяване характерно за
№16/28,05,2010
сорта - розова корона и бяла г. и Регламент
във въртрешността
ЕО №543/2011

16

Ряпа - прясна кореноплодни

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

17

Червено цвекло - пресни
кореноплодни

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

18

Зелен фасул замразен шушулки цели или нарязани
без дръжки и връхчета, без
повреди от болести и
вредители, с цвят характерен
за сорта - естествено зелен и
по-скоро тъмен, здрава
структура без жилки, с
дебелина 3 мм на
шушулката, без петна по
шушулката

IFS

кг.

В опаковка от
2 до 10 кг.

150

0,93

вр.

Връзка от 10
стръка

800

0,50

кг.

В опаковки от
2 до 10 кг.

600

1,50

кг.

В опаковки от
2 до 10 кг.

120

3,22

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

50

2,45

18

19

Грах замразен - цели зърна,
ненабити, без пукнатини и
примеси на люспи и
парченца от шушулки, вкус
и мирис - свойствен за зелен
грах, цвят - зелен, без
наличие на жълти зърна, без
петна по зърното, големина
на зърното - по-мако от 8,75
мм, структура - добра, с
нежна покривка и месеста
част

20

Спанак замразен - добре
оформени кубчета, не
смачкани, свежо зелен цвят,
съставните части са с
хомогенен размер, без
съдържание на големи
парчета от стеба с жълт цвят
, вкус - леко стипчив и
горчив, нарязан на парченка
от 4-100 мм, съдържание на
суховото вещество - не помалко от 6%

21

Замразен гювеч - добър вид
на плода

22

Замразени тиквички - добър
вид на плода

23

Замразени зеленчуци
(асорти) - добър вид на
плода

IFS

IFS

IFS

IFS

IFS

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

50

2,52

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

50

2,76

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

50

2,23

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

50

1,55

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

100

1,96

19

24

Замразени зеленчуци за супи
- добър вид на плода

IFS

25

Маслини с гладка
повърхност, без страничен
вкус и привкус, на цвят
черни с размер не по-малък
от 1,5 см. до 2 см., с
костилка

Технологична
документация
на
производителя

26

Технологична
Консервирани домати - цели, документация
небелени, стерилизирани,
на
без утайка, в стъклен буркан производителя

27

Консервиран зелен боб изчистени шушулки, бистра
заливка, без утайка в
стъклен буркан

28

Консервиран гювеч - без
странични примеси, без
утайка, в стъклен буркан

Технологична
документация
на
производителя
Технологична
документация
на
производителя

29

Консервиран грах - цвят на
зърната зелен, до жълтозелен, без утайка, в стъклен
буркан

Технологична
документация
на
производителя

30

Мариновани краставички
стерилизирани, без
прододръжки и остатъци от
цветове, без утайка, в
стъклен букан

Технологична
документация
на
производителя

31

Лютеница - еднородна,
пюреобразна маса, вкус и
мирис - свойствени за
вложените съставки, цвят бледо до яркочервен

БДС

кг.

В
полиетиленови
торби по 2,500
кг.

100

2,83

кг.

В метални
кутии по 3,500
кг.

240

6,07

бр.

Стъклен
буркан от
0,680 кг.

3600

1,09

бр.

Стъклен
буркан от
0,680 кг.

1000

1,29

бр.

Стъклен
буркан от
0,680 кг.

800

1,22

бр.

Стъклен
буркан от
0,680 кг.

1500

1,40

бр.

Стъклен
буркан от
0,680 кг.

750

1,64

бр.

Стъклен
буркан от
0,300 кг.

750

2,50

20

32

Лютеница - еднородна,
пюреобразна маса, вкус и
мирис - свойствени за
вложените съставки, цвят бледо до яркочервен

Браншови
стандарт
Технологична
документация
на
производителя

бр.

Стъклен
буркан по
0.400 кг.

200

1,33

кг.

Полиетиленови
пликове с цели
зелки

350

1,42

300

1,95

33

Кисело зеле - плик

34

Киви плодове - свежи, цели
чисти, здрави, типични за
сорта, нормално развити, с
оцветяване характерно за
Наредба
плода. Повреди от болести и №16/28,05,2010
неприятели и механични не
г. и Регламент
се допускат.
ЕО №543/2011

кг.

В касетки или
пластмасови
кошнички с
мрежа

35

Ябълки - добро качество цели, свежи, здрави, чисти,
нормално развити, с типична
форма и оцветяване, с цели
дръжки, без вредители и
повреди,, без никакъв чужд
Наредба
мирис и/или вкус, да
№16/28,05,2010
притежаат всички основни
г. и Наредба
характеристики и свойства
№9 от
типични за сорта.
16.09.2011

кг.

В касетки

4400

1,70

36

Лимони - плодове, свежи,
цели, здрави, чисти,
нормално развити, без
Наредба
загнили части, с типична
№16/28,05,2010
форма и оцветяване, без
г. и Наредба
остатъци от средства за
№9 от
борба с вредители и болести
16.09.2011

кг.

В касетки,
кашон

120

2,83
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Портокали - плодове свежи, цели, здрави, чисти,
нормално развити, без
загнили части, с типична
форма и оцветяване, без
остатъци от средства за
борба с вредителите и
болестни

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Наредба
№9 от
16.09.2011

кг.

В касетки,
кашон

1400

1,98

38

Банани - плодове - свежи,
цели, здрави, чисти,
нормално развити без
загнили части, с типична
форма и оцветяване, да са
напълно узрели.

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Наредба
№9 от
16.09.2011

кг.

В кашони

1600

1,66
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Мандарини - плодове,
свежи, цели, чисти, здрави,
нормално развити, с типична
форма и оцветяване, с цели
дръжки, без загнили части,
без чужд мирис и вкус и без
Наредба
видими остатъци от средства №16/28,05,2010
за борба с болести и
г. и Регламент
вредители
ЕО №543/2011

кг.

В касетки,
кашон

1000

1,30

40

Дини пресни - плодове
недозрели не се допускат,
плодове цели, здрави, чисти,
Наредба
ненапукани, ненабити, с
№16/28.05.2010
характерна за сорта форма
г.

кг.

1600

0,28
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41

Праскови прени - плодове
(мъхести и немъхести) цели, пресни, здрави, чисти,
напълно развити, с
характерна за сорта форма и
оцветяване. Повреди
Наредба
механични и от болести не
№16/28,05,2010
се допускат. Загнили
г. и Регламент
плодове не се допускат
ЕО №543/2011

кг.

42

Пъпеши пресни неуродливи, с малки
отклонения в оцветяването
на кората с незначително
Наредба
замърсяване от почвата,
№16/28,05,2010
плодове в беритбена зрялост, г. и Регламент
характерна за сорта
ЕО №543/2011

кг.

43

Кайсии пресни - плодове,
цели, свежи, здрави, чисти,
нормално развити,, с
типични за сорта форма и
оцветяване, със и без
плододръжки. Набити,
наранени, смачкани,
разкъсани и нагниване не се
допуска.

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

кг.

44

Грозде прясно - гроздове
цели. Нормално развити и
типични за дадения сорт,
цвят - типичен за гроздето,
повреди - механични и от
насекоми не се допускат.
Десертен сорт. Във всяка
касетка гроздето да е от един
Наредба
и същ сорт, сортирано по
№16/28,05,2010
качество, големина и
г. и Регламент
оцветяване
ЕО №543/2011

кг.

В касетки

200

0,93

400

0,93

В касетки

300

1,40

В касетки

400

2,38
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45

Тикви - плодове - цели,
свежи, здрави, чисти, узрели,
с характерната за съответния
сорт големина, форма и
оцветяване на кората, с или
Наредба
без плододръжки, без
№16/28,05,2010
повърхностна влага, маса на г. и Регламент
плода не по-малко от 3-4 кг. ЕО №543/2011

кг.

46

Ягоди - плодове, свежи,
цели, здрави, чисти,
Наредба
нормално развити, с типична №16/28,05,2010
форма и оцветяване,
г. и Регламент
характерно за плода
ЕО №543/2011

кг.

47

Круша - плодове цели,
здрави, чисти, нормално
развити, с типична форма и
оцветяване, с цели дръжки,
без чужд мирис, вкус и
Наредба
аромат, без видими остатъци №16/28,05,2010
от средства зза борба с
г. и Регламент
болести и вредители
ЕО №543/2011

48

Сини сливи - цели свежи,
здрави не се допуска загнило
практически чисти, без
видими външни и вътрешни
Наредба
дефекти, без повишена
№16/28,05,2010
повърхностна влажност, без г. и Регламент
чужд мирис и вкус
ЕО №543/2011

640

0,50

В касетки

60

2,92

кг.

В касетки

800

1,54

кг.

В касетки

120

0,69

24

Череши - цели, свежи,
здрави, не се допуска
загнило практически чисти,
без видими странични
примеси, без насекоми и
други вредители, без
повишена повърхностна
влажност, без чужд мирис и
вкус

50

Стафиди - в целофанени
пликчета

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011
Технологична
документация
на
производителя

51

Конфитюр - малинов,
ягодов, горски плод и др. със съдържание на плод над
60%

Технологична
документация
на
производителя

52

Компот праскова - всяка
опаковка съдържа плодове
от един оорт, белени с
почистени от костилките
легла, нарязани по един и
същ начин на половинки или
четвъртинки по надлъжния
диаметър, приблизително
еднакви по размер и форма,
без тъмни петна по
Технологична
повърхността и други
документация
дефекти, залети със захарен
на
сироп.
производителя

53

Компот кайсия - добре
изравнени по големина и
правилна форма, изчистени
от костилките и нарязани на
половинка плодове. Сироп бистър, без странични
примеси, допуска се наличие
на плаващи частици от
Технологична
плодово месо в сиропа,
документация
неводещо до помътняването
на
му.
производителя

49

кг.

В касетки

180

1,65

бр.

В целофанени
пликчета по
0.500 кг.

120

4,48

бр.

Стъклен
бурнан 0.610
кг.

240

3,50

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

400

1,46

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

400

1,33
25

54

Компот от сливи - добре
изравнени по големина и
правилна форма, изчистени
от костилките и нарязани на
половинка плодове. Сироп бистър, без странични
примеси, допуска се наличие
на плаващи частици от
Технологична
плодово месо в сиропа,
документация
неводещо до помътняването
на
му.
производителя

55

Компот круша - всяка
опаковка съдържа плодове
от един сорт, почистени от
семките, нарязани по един и
същ начин по надлъжния
диаметър, приблизително
еднакви по размер и форма,
без тъмни петна по
повърхността и други
дефекти, залети със захарен
сироп.

Технологична
документация
на
производителя

56

Компот дюля - всяка
опаковка съдържа плодове
от един сорт, почистени от
семките, нарязани по един и
същ начин по надлъжния
диаметър, приблизително
еднакви по размер и форма,
без тъмни петна по
повърхността и други
дефекти, залети със захарен
сироп.

Технологична
документация
на
производителя

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

400

1,32

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

400

1,78

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

320

1,54
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57

Компот ягоди - всяка
опаковка съдържа плодове
от един сорт, почистени,
приблизително еднакви по
размер и форма, залети със
захарен сироп

Технологична
документация
на
производителя

58

Плодов сок - натурален праскова, кайсия, ананас,
касис, вишна, ябълка, круша,
портокал, мултивитамин със
съдържание от 10% до 100% Технологична
плод в зависимост от видадокументация
Пастьоризиран, без
на
консерванти.
производителя

59

Магданоз - пресен - свеж
връзка по 10 стръка

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

Копър - пресен - свеж,
връзка по 10 стръка

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

Целина - прясна - свеж,
връзка по 10 стръка

Наредба
№16/28,05,2010
г. и Регламент
ЕО №543/2011

60

61

бр.

Стъклен
буркан 0,680 0,700 кг.

320

1,78

бр.

Тетрапак по 1
л.

1440

2,04

вр.

Връзка по 10
стръка

240

0,33

вр.

Връзка по 10
стръка

120

0,33

вр.

Връзка по 10
стръка

120

0,33

Продуктите включени в обхвата на обособените позиции следва да отговарят и на следните
изисквания:
 Закон за храните;
 Наредба №1 от 26.01.2016 година за хигиената на храните;
 Наредба №2 от 23.01.2008 година за материалите и предмети от пластмаси, предназначени
за контакт с храните;
 Наредба №3 от 04.06.2007 година за специфичните изисквания към маттериалите и
предметите различнни от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
 Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните;
 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и
използване на особено бързо развалящите се хранителните продукти;
 Наредба №2 от 23.01.2015 година за норми за максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди в или върху храни;
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 Наредба №5 от 09.02.2015 година за максимално допустимите количества замърсители в
храните;
 Наредба за изискванията към бързо замразените храни;
 Наредба №4 от 03.02.205 година за изисканията към използване на добавки в храните;
 Наредба №6 от 10.08.2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения издадена от Министъра на земеделието и храните;
 Наредба № 16 от 28.05.2010 година за изискванията за качество и контрол за съответствие
на пресни плодове и зеленчуци;
 Наредба №9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детски заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на
земеделието и храните;
 Наредла №23 от 19.07.2005 година за физиологическите норми за хранене на населението,
издадена от Министъра на здравеопазването;
 Регламент (ЕО) №1924/2006 година на Европейския парламент и на Съвето от 20.12.2006
година относно хранителни и здравни претенции за храните;
 Регламент (ЕС) №10/2011 на Комисията от 14.01.2011 година относно материалите и
предмети от пластмаси,, предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕО) №466/2001 на Комисията от 08.03.2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсителли в храните;
 Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 година
относно хигиената на храните;
 Регламент (ЕО) №1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27.10.2004 година
относно материалите и предметите предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕО) №1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 година за
установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и
ароматизантите в храните;
 Регламент (ЕО) №543 на Европейската комисия от 07.06.2011 година а определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци и др.
В детската градина следва да се доставят и приемат само продукция клас екстра, първи или
А, за плодове, зеленчуци, месо и субпродукти от домашни птици и яйца: съобразно изискванията
на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя.
Хранителните продукти следва да бъдат надлежно етикирани и маркирани, съгласно
изискванията на Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните относно:
- Информацията да е на български език;
- Да не се заблуждават потребитерите;
- Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност;
- Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;
- Храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО;
- Лица с непоносимост към глутен или други алергени.
Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от
външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.
Всички доставяни хранителни продукти следва да бъдат придружени от документ за
произход, за качество и безопасност или еквивалентен документ.
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Забележка: Информацията за средните цени от „САПИ” ЕООД са валидни за предходния
месец – Септември 2017 година с изключение на сезонни плодове и зеленчуци, чиито цени са
взети от бюлетина за предходната година за съответния месец в който последно са били на пазара.
Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен
модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би
довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете
«или еквивалентно».
3. Срок за изпълнение на поръчката – 24 месеца, считано от датата на подписване на
договора по съответната обособена позиция.
4. Място на изпълнение на поръчката – Детска градина „Пролет“ – гр. Провадия, ул.
Средна гора № 32. При разкриване на нови обекти, Възложителят ще уведоми писмено
Изпълнителя за мястото и адреса на новия обект в който следва да бъдат доставяни хранителни
продукти и стоки.
5.

Цена на поръчката и начин на плащане

Стойността на поръчката за целия срок на договора е до 202006,55 лева без ДДС.
Стойността на отделните обособени позиции е както следва:
- Първа обособена позиция – стойността е до 57 200,33 лева без ДДС;
- Втора обособена позиция – стойността е до 41 818,00 лева без ДДС;
- Трета обособена позиция – стойността е до 14 592,00 лева без ДДС;
- Четвърта обособена позиция – стойността е до 10 809,40 лева без ДДС;
- Пета обособена позиция – стойността е до 26 319,40 лева без ДДС;
- Шеста обособена позиция – стойността е до 51 267,42 лева без ДДС;
Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 5-то число на месеца,
следващ месеца на доставки на продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва
на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за оставка, търговски
документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на
Възложителя и Изпълнителя и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на
доставените през съответния месец продукти, тяхната единична цена и обща цена, както и срещу
издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови
реквизити.
Източник на финансиране – финансирането ще бъде чрез средства от бюджета на Детска
градина „Пролет“ – гр. Провадия за 2017, 2018 и 2019 години.
6. Допълнителни изисквания към доставките
Стоките се доставят със специализиран транспорт на Изпълнителя, отговарящ на
изискванията за доставка на съответния тип хранителни продукти до съответните обекти по
писмена заявка на Възложителя и/или упълномощени негови лица. Заявката се изпраща от
Възложителя до Изпълнителя по факс или е-mail, като Изпълнителят потвърждава писмено
получаването на заявката. Конкретните количества и вид на хранителните продукти се определят
в заявката.
Всяка заявка се изпълнява от Изпълнителя в срок съгласно Техническото предложение на
Изпълнителя. Мястото на доставка е склада на съответния обект. Доставката се извършва в
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рамките на работното време на Възложителя от 08:00 часа до 16:30 часа.
Доставяните хранителни продукти следва да отговарят по качество и пакетиране на
изискванията на нормативните актове, уреждащи производството и търговията с хранителни
продукти и придружени със съответните сертификати за произход, свидетелство за качество или
свидетелство за срок на годност. Доставяните хранителни продукти трябва да са с етикети на
български език, който да съдържа информация за вида на стоката, качеството, датата на
производството, срока на годност, произход и идентичност. Доставката на хранителните продукти
се извършва при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания за транспортните
средства, придружени със съответните удостоверения за регистрация, издадени от компетентните
органи.
При доставка хранителните продукти се придружават от стокова разписка/търговски
документ съдържащ следната минимална информация – вид артикул, мерна единица, количество,
номер на партидата и произход, срок на годност, температура на съхранение, имената на
съставилия документа, имената на получилият стоката и датата на получаване на стоката,
регистрационният номер на предприятието.
При установяване на продукция с лошо или влошено качество, нарушена цялост на
опаковката, изтекъл срок на годност и/или намалено количество на хранителния продукт, същата
се връща на Изпълнителя без да се дължи плащане на цената. В тези случаи Изпълнителят е
длъжен незабавно в срок съгласно Техническото си предложение да замени хранителните
продукти с нови продукти от същият вид.
При рекламации свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат
констатирани при обикновен оглед, пробите от храната се предоставят от Възложителя и от
Изпълнителя в специализирана лаборатория, като и двете страни се задължават да приемат
получените лабораторни резултати. Разходите за извършване на пробите са за сметка на
Изпълнителя.
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