Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
СМОЛЯН“.
„

1. Обект на поръчката:
Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
с наименование: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.
Видовете хранителни продукти, включени в предмета на настоящата поръчка са посочени в
Количествената сметка, неразделна част от настоящата спецификация.
2. Обособени позиции.
Не се предвиждат обособени позиции.
3. Място и начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в
съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини,
детска кухня и социалните домове на територията на община Смолян на адресите, указани в
следния Списък:
№

АДРЕС

ИНСТИТУЦИЯ

ДИРЕКТОР

ТЕЛЕФОН

1.

гр. Смолян, ж. к. „Нов
център”, ул. „Зорница”
№10
гр. Смолян, ж. к. „Нов
център”, ул. „Момина
скала” №2
гр. Смолян, кв. Райково,
ул. Соколица” №12
гр. Смолян, кв. Устово,
ул. „Продан Табаков”
№1
гр. Смолян, кв. Смолян,
ул. „Училищна” №7
гр. Смолян, кв. Смолян,
ул. „Първи май” №19
гр. Смолян, кв. Смолян,
ул. „Петър Берон” №8
гр. Смолян, кв. Райково,
ул. „Славееви гори” №1
с. Широка лъка, ул.
„Кап. Петко войвода”
107
с. Момчиловци, ул.
„Елица” 15
село Търън

ДГ „Слънце”

Людмила
Шотарова

8-47-74

Юлиана
Гавазова

6-56-73

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ДГ „Синчец”ДГ „Родопчанче”
ДГ „Радост”
ДГ „Буратино”
ДГ „Зорница”
ДГ „Веселушко”
ДГ „Славейче”
ДГ „Детелина”

Йордана
Шопова
Донка
Русинова
Снежана
Василева
Радостина
Кирилова
Софка
Лободова
Сийка
Базелкова
Стефка
Каранлъкова

8-12-19

6-45-07
6-99-68
6-80-65
6-58-67
8-29-61
03030/2353

ДГ „Изворче”

Мария Гунчева

0879616506

ДГ „Русалка”

Емилия
Чаушева

03024 /2488
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

с. Смилян, ул. „9
ДГ „Дъга”
Здравка
0879903603
септември“ 20
Кичукова
гр. Смолян, ул. „Дичо
СЗ „Детска Кухня“
Мая Кисьова
Петров“№1
с. Петково, община
ДВХПР „Проф. д-р Тодор Росен Ешпеков
03029/2220
Смолян
Ташев“
с. Фатово, община
ДСХ с. Фатово
Живко Билянов
0301/82732
Смолян
с. Ровино, община
ДВХПР с. Ровино
Ася Палова
0879 444 808
Смолян
Други обекти на територията на град Смолян съобразно конкретните потребности на
възложителя

4. Срокът за извършване на всяка от заявените доставки е съгласно офертата на изпълнителя, но не
повече от 120 /сто и двадесет/ часа, считани от датата и часа на получаването на направената
заявка за доставка.
Важно: Срокът за извършване на всяка заявена от възложителя доставка се оферира от всеки
участник в мерна единица час, цяло число, но е не повече от 120 /сто и двадесет/ часа, считани от
датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. При офериране на срока за
доставка, участникът, следва да отчете броя и местоположението на всички обекти, включени в
предмета на настоящата поръчка. В оферирания срок за извършване на заявена доставка,
участникът следва да е способен да извърши доставка до всеки обект, включен в предмета на
настоящата поръчка и носи отговорност при неспазване на оферирания срок дори когато заявките
са пуснати едновременно от повече от един обект.
5. Срокът за отстраняване на несъответствия (извършване на замяна на несъответстващи Продукти
с нови и/или допълване на доставката) е съгласно офертата на изпълнителя, но не повече от 120
/сто и двадесет/ часа.
Важно: Срокът за отстраняване на несъответствия се оферира от всеки участник в мерна единица
час, цяло число, но е не повече от 120 /сто и двадесет/ часа, считани от датата и часа на
подписване на съответния протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа
на оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна част от
документацията за обществената поръчка. При офериране на срока за отстраняване на
несъответствия, участникът, следва да отчете броя и местоположението на всички обекти,
включени в предмета на настоящата поръчка. В оферирания срок за отстраняване на
несъответствия, участникът следва да е способен да извърши замяна на несъответстващи продукти
с нови и/или допълване на доставката за всеки обект, включен в предмета на настоящата поръчка
и носи отговорност при неспазване на оферирания срок дори когато рекламации са направени
едновременно от повече от един обект.
6. Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 36
/тридесет и шест/ месеца от датата на подписването му.
7. Видовете хранителни продукти, които следва да бъдат доставени от изпълнителя на база на
получени от него заявки за доставки са посочени в Количествената сметка, неразделна част от
настоящата спецификация. Посочените количества са прогнозни и са уговорени в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възложителят заплаща на изпълнителя единствено действително заявените и
доставени количества хранителни продукти.
8. Изисквания за качество – доставките на хранителните продукти да отговарят на изискванията
на:
• Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
• Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 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.;
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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 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 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 № 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 някои частично или напълно дехидратирани млека,
предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;
Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за
кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.,
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.;
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.;
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;
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на
животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;
Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсители в храните;
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и
хранителни продукти с традиционно специфичен характер;
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 за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно
стандартите за търговия с маслиново масло;
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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) № 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;
• Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните;
• Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на
радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария;
• Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и
използване на особено бързо-развалящите се хранителни продукти;
• Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди
във или върху храни;
• Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните;
• нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните;
• останалите нормативни документи, свързани храненето в детски заведения.
Забележка: Изброяването на горепосочените нормативни актове не е изчерпателно.
Изпълнението следва да се осъществява в съответствие с всички действащи към датата на
всяка заявена доставка изисквания на нормативната уредба, като при изменение на същата
изпълнението следва да се осъществи в съответствие с действащите правни норми.
9. Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани организми,
съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл.19 б, ал.2 от Закона за храните.
10. Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от сертификати
за произход, сертификати за качество (напр. документ за произход; декларация за съответствие;
удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни; протокол за
изпитване от РВМС (БАБХ) или друг компетентен орган; търговски листове за качество и
произход и др.) и означен срок на годност на продуктите, като трябва да имат не по-малко от 80 %
остатъчен срок на годност към момента на доставката.
11. Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти 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 на приложимите
нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани
държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.
12. Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храните и да гарантира възможността им за
съхранение при обичайните за вида продукт условия.
Храните се етикетират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за
храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
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Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на
Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1169/2011“.
Опаковката на всеки хранителен продукт следва да е здрава, с етикет на български език и да
съдържа информация за вида на стоката, производителя, качеството, дата на производство и срока
на годност.
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 съхраняват; нето тегло или обем; име, седалище и адрес на
производителя; маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната;
указания за употреба - ако е необходимо.
Конкретните изисквания за етикирането, в това число информацията на етикета и обявяването на
хранителната стойност, са в съответствие с изискванията на действащото законодателство, в това
число на ЕО и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.
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.
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. Опаковките на
предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна на
храната.
При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителни стоки не се приемат.
13. Производителят на храната се задължава да я приготвя при щадящи методи за кулинарна
обработка /варене, варене на пара, задушаване, печене/, които запазват витамините и предпазват
образуването на вредни за здравето вещества. При прилагането на кулинарните технологии да се
съблюдава влагането на готварска сол, добавена захар и вноса на мазнини. Когато доставчикът и
производителят са различни лица, доставчикът също носи отговорност за спазването на условията
по настоящия пункт.
14. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя
сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарнохигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на хранителни
Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регистрация на
транспортно средство.
15. Изпълнителят трябва да притежава технически възможности и персонал с необходимото
образование и квалификация за изпълнение на поръчката.
16. При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически
спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове,
кметът на общината, директорът на детска градина, директорът на социално заведение или друг
служител, определен от тях, има право да направи рекламация, като откаже приемането на
доставката и изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и
качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия,
включително на приложимите нормативни актове. В този случай изпълнителят е задължен да
достави храна, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните условия,
включително на приложимите нормативни актове. В този случай всички разходи за неприетата
доставка са за сметка на изпълнителя.
16. Цена и начин на образуване.
Участниците оферират цена в български лева франко складовите бази на детските градини,
детска кухня и социалните домове на територията на община Смолян на адресите, указани в
Списъка по точка 3.
Предложената от участниците цена за всеки отделен хранителен продукт /Ц предлагана/
се формира за единична мерна единица /килограм, литър и брой/ по заложени количества съгласно
Количествената сметка – неразделна част от настоящата спецификация, като сума или разлика
между: 1. Усреднената цена /Ц НСБ/ на хранителния продукт на едро по бюлетин на
„Национална стокова борса” АД, гр. Пловдив /„НСБ” АД/, въведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
Количествената сметка – неразделна част от настоящата спецификация; 2. Търговска надбавка до
15 % /петнадесет на сто/ над цената по пункт първи или отстъпка от същата с точност до втория
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знак след десетичната запетая 1. Използва се утвърдена методика за определяеми цени, като
гореописаният начин на ценообразуване, респективно процентното съотношение между
предложената цена за всеки отделен хранителен продукт /Ц предлагана/ от определения за
изпълнител на поръчката участник и усреднената цена /Ц НСБ/ за продукта на едро по бюлетина
на „НСБ” АД се запазва през целия период на действие на договора, където К = (Ц предлагана/Ц
НСБ) х 100, в процент, с точност до втория знак след десетичната запетая.
Промяната в единичните цени на отделните хранителни продукти след подписването на
договора с определения за изпълнител участник не се допуска, освен при удостоверена промяна на
усреднените цени на хранителните продукти на едро съобразно сезона и икономическата
обстановка в страната с актуален бюлетин на „НСБ” АД, гр. Пловдив. В този случай единичните
цени се актуализират съобразно следната методика за определяемост на цените: Ц продукт = (К х
Ц НСБ-актуализирана) / 100, където „Ц продукт” съставлява актуализираната единична цена на
хранителен продукт, „Ц НСБ-актуализирана” съставлява усреднената цена на хранителен продукт
на едро по бюлетина на „НСБ” АД, валиден към датата за промяна на единичните цени по
договора за изпълнение на обществената поръчка, а „К” е перманентен коефициент, който се
запазва през целия период на действие на договора.
Изпълнителят е длъжен в срок до 1-во число на месеца да предоставя на възложителя
информация за базата, въз основа на която се преизчислява цената на доставките /актуален
бюлетин на „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА” АД /„НСБ” АД/.
Промяната в единичните цени на отделните хранителни продукти след подписването на
договора с определения за изпълнител участник се прави при спазване на горепосочените
изисквания на база на представения от изпълнителя актуален бюлетин на „НСБ” АД.
При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности на хранителните продукти,
който се подписва от съответния изпълнител /доставчик/ и от упълномощени от възложителя
длъжностни лица.
„Ц предлагана” съставлява оферираната от съответния участник в представена от него
остойностена Количествена сметка, неразделна част от настоящата спецификация, единична цена
в лева без ДДС на хранителен продукт с точност до втория знак след десетичната запетая.
„Ц НСБ” съставлява усреднената цена в лева без ДДС на хранителен продукт на едро,
въведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Количествена сметка, неразделна част от настоящата
спецификация на база на бюлетин на „НСБ” АД.
„Ц продукт” съставлява актуализирана единична цена в лева без ДДС на хранителен
продукт с точност до втория знак след десетичната запетая.
„Ц НСБ-актуализирана” съставлява усреднената цена в лева без ДДС на хранителен
продукт на едро по бюлетина на „НСБ” АД, валиден към датата за промяна на единичните цени по
договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
„К” е перманентен коефициент с точност до втория знак след десетичната запетая, който се
запазва през целия период на действие на договора.
К = Ц предлагана х 100
Ц НСБ

=

Ц продукт х 100
Ц НСБ-актуализирана

Пример:
Артикул

1
Домати
Краставици

Мярка

Количество

Базова цена
за ед. мярка
на „НСБ“ АД
(Ц НСБ) в
лева без ДДС

2
1 кг
1 кг

3
2 000
2 000

4
2.00
1.00

Надбавка/
отстъпка в
%

Оферирана
цена за ед.
мярка (Ц
предлагана) в
лева без ДДС
(4 + или – 4 x 5)

5
5
-2

6
2.10
0.98

Oбща
определяема
предлагана от
участника
цена в лева
без ДДС
(3x6)
7
4 200
1 960

Забележка:
Възложителят е поставил граница само и единствено на търговската надбавка, като няма
лимит/максимум на оферираната от участниците отстъпка.
Участниците следва да оферират търговската надбавка/отстъпка като цяло число или
крайна десетична дроб, закръглена с точност до втория знак след десетичната запетая.
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При остойностяването на количествената сметка всеки участник следва да извърши
изчисленията точно и коректно.
Получените стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

ПРИЛОЖЕНИЕ - неразделна част съставлява:
1. Приложение № 1.1. Количествена сметка
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт,
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва
съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел,
източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите,
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да
се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
ЗАБЕЛЕЖКА: Въведените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Количествените сметки усреднени цени на
хранителните продукти на едро са без ДДС, установени са чрез маркетингово проучване,
съгласно бюлетин на „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА” АД гр. Пловдив и са валидни към
месец април 2018г.
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