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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка: възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП. 

Предмет на обществената поръчка: “Доставка на хранителни продукти по 5 /пет/ 

обособени позиции за нуждите на ОДЗ ”Райна Княгиня” – гр. Мартен, община Русе. 

 Обособена позиция 1 - Хляб и тестени изделия; 

 Обособена позиция 2 -  Риба, яйца, мляко и млечни продукти; 

 Обособена позиция 3 – Месо, месни продукти, месни консерви; 

 Обособена позиция 4 – Плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви; 

 Обособена позиция 5 – Други хранителни продукти; 

 Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел 

да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване 

храненето на децата, посещаващи ОДЗ „Райна Княгиня“ гр.Мартен, за срока на изпълнение 

на договора. Обществената поръчка включва периодични доставки на хранителни продукти, 

които предварително са заявяват и конкретизират по вид и количество. Посочените 

количества в документацията са прогнозни, за срока на изпълнение на договора, и ще служат 

при оценяване на офертите. Количеството на реално доставените продукти се определя от 

възложителя в зависимост от конкретните му потребности.  

Място за изпълнение на обществената поръчка: Доставката на хранителните 

продукти ще се извършва франко склада за съхранение на продуктите на ОДЗ ”Райна 

Княгиня” гр. Мартен, община Русе. 

  Срок за изпълнение на поръчката: Една година от датата на сключване на 

договор. 

 Критерий за възлагане на обществената поръчка: най-ниска цена за обособена 

позиция. 

 

 Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка: 

Доставките следва да се извършват по предварителна писмена заявка, 

конкретизираща вида и количествата от съответния продукт. Недопустима е заявката и 

доставката на продукти, които не са включени в Приложенията. 

        Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според 

конкретните нужди към датата на съответната заявка, както и да заявява само част от 

изброените в приложението за съответната позиция продукти. 

        Доставчикът е длъжен да осигури транспорта. 

        Доставките ще се извършват до склада на ОДЗ „Райна Княгиня“ гр. Мартен 

община  Русе ул. „България” № 69. 

        Доставките се извършват ежедневно и/или седмично –  

в работните дни: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК; 

 в границите на следните часове: от 08 
00 

часа до 12 
00 

часа; 

        В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на 

количеството съгласно заявените количества от съответния продукт се извършва в срок 

най-късно до 3 (три) часа от предявяване на рекламацията. 

 

 Хранителните продукти да отговарят на изискванията на нормативната 

уредба и посочените утвърдени стандарти. 
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 Пресните плодове и зеленчуци не трябва да съдържат остатъчни количества 

пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 

 Консервираните продукти, плодови и билкови чайове не трябва да съдържат 

консерванти, оцветители и овкусители. 

 Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани 

организми, съгласно чл. 196, ал. 2 и чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните. 

 Всеки доставен продукт да има остатъчен срок на годност не по-малко от 80 

% (осемдесет процента) към датата на доставка  

 Пакетираните хранителни продукти, да бъдат с етикети на български език, 

които да съдържат информация за вида на стоката, съставките на храната и тяхното 

съдържание, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, 

маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи стоката, указания за 

употреба /ако е необходимо/.  

 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.  

 Храните при доставката трябва да се придружават от документи, доказващи 

техния произход и безопасност.   

 Документът за произход, придружаващ храните при всяка доставка трябва 

да съдържа информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната 

(партиден номер),  обект/фирмата производител на храната. При храни с произход 

предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. 

При храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата 

доставчик.  Документът за произход може да бъде: търговски документ или декларация за 

съответствие, или сертификат за произход. 

 При доставките могат да се прилагат и други документи на български език, 

доказващи качеството и безопасността на съответните партиди храни. 

 Изисквания към продуктите: 

 Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки 

доставен продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат 

за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ.  

 Продуктите следва да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 

(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация 

за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност). 

 Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на 

доставка трябва да бъде не по-малък от 80%. 

 Продуктите да са екстра или първо качество. 

 Изисквания към суровините и готовите продукти, предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от 

външно замърсяване с ненарушена цялост. 

 Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

 Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. 

 Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт.  

 Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, 

сол и/или захар. 
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 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). 

 Месните продукти 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 месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и 

да са с ниско съдържание на сол. 

 Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва 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 утвърдени стандарти. 

 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. 

 Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за 

качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 

предлагане на пазара. 

 Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни 

количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 

 Кореноплодните зеленчукови култури /моркови, ряпа и др./ 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.  

 Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а 

стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители, 

оцветители и консерванти. 

 В  детските заведения и училищата не се доставят и приемат продукти с 

нарушена херметичност и признаци на бомбаж. 

 Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за 

изискванията към напитките от плодове. 

 Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание 

на добавена захар над 50%. 

 Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на моно- 

и дизахариди до 20%. 

 Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и 

примеси. 

 Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на 

видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. 

 Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите, 

заложени в ТД на производителя, без оцветители. 

 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. 

 Използваният чай да не съдържа оцветители и овкусители. 

 Използва се само сол, йодирана с калиев йодит. 

 Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във 

възрастта до 3 години, по отношение на състава им трябва да отговарят на Наредбата за 
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изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за 

кърмачета и малки деца. 

 Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в 

храни, използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят 

или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО). 

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

 При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на: 

 Закон за храните; 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност;   

 Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните;  

 Наредба № 7 от 08.04.2002 г.  за хигиенните изисквания към предприятията, 

които произвеждат и търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с 

качествени и безопасни храни; 

 Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. 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; 

  Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 

 Наредба № 108/12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; 

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни; 

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека; 

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти; 

 Наредба за изискванията към напитките от плодове; 

 Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, 

предназначени за консумация от човека;  

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани 

млека, предназначени за консумация от човека; 

 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 

желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; 

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека; 

 Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за 

хранителни цели; 

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 

храни, предназначени за кърмачета и малки деца; 

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение;  

 Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от 

говеждо месо; 

 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за 

съхраняване и използване на особено бързо развалящите се продукти; 

 Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на 

остатъци от пестициди във или върху храни; 
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 Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните 

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в 

хранителните, комуналните обекти и здравните заведения; 

 Наредба № 6 за общи изисквания и задължения за осигуряване на 

безопасност при трудова дейност 

Изисквания към участниците: 

 При възлагането на обществената поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на 

държавата, в което е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените 

изисквания на възложителя в указанията за участие. 

1/ Да имат предмет на дейност, отговарящ на предмета на поръчката. 

2/ Да са в състояние да доставят заявените количества до крайния потребител. 

3/ Да гарантират добрия търговски вид на предлаганите продукти. 

4/ Да гарантират пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството. 

 

 Съдържание на заявленията за участие и офертите:  
Валидността на офертата е срока на договора – 1 /една/ година. 

 Начин на образуване на предлаганата цена в офертата: За формирането на 

крайните предлагани цени на хранителните продукти участниците трябва да използват 

метода на крайни пределни цени. 

 Предлаганите цени трябва да бъдат в лева с включен ДДС, франко мястото на 

изпълнение на поръчката. Цената следва да е окончателна и да е посочена за всеки 

артикул от съответната обособена позиция. 

 Цената на всяка от доставките трябва да не превишава цените на дребно на 

съответните продукти в търговската мрежа в гр. Русе към датата на съответната 

доставка. 

 

 Целият набор от документи в офертата следва да бъде прономерован /т.е. 

последователно номериран/ и прошнурован, с подпис и печат на участника.  

 Офертата следва да съдържа:  

 - Заявление за участие – съгласно приложен образец  

 - Административни сведения – съгласно приложен образец  

 - Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския 

регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа 

за самоличност, когато участникът е физическо лице; Пълни доказателства за 

правоспособност и представителна власт, когато участникът е чуждестранно лице /съответен 

еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която 

са установени, които се представят в легализиран превод или с печат апостил, съгласно 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 

- обн. ДВ бр.45/11.05.2001 година/.  

 - Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата /ако е 

приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/. 

 - При участници – обединения, които не са юридически лица - документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че 

обединението все още не е регистрирано в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, 

задължително се прилага и нотариално заверено копие от договора за създаване на 

обединението.  
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 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП – съгласно 

приложен образец.  

 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – съгласно 

приложен образец. 

 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.1 от ЗОП - съгласно приложен 

образец.  

 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 

 - Удостоверение по чл.12 от Закона за храните – копие, заверено от участника.  

 - Справка - декларация за собствени и/или наети транспортни средства – съгласно 

приложен образец. 

 Справката да е придружена с копие от регистрационните талони /а за несобствените 

автомобили – и копие от договорите за наем.  

 - Ценово предложение 

 - Декларация за срока на валидност на офертата. 

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лица документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

 ВСИЧКИ документи, които се съдържат в офертата, се представят в една 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която участникът отбелязва: 

 1.Предмет на поръчката; 

 2.Наименование на участника, включително на участниците в обединението /при 

наличие  на такова/; 

 3.Адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес; 

 4. За кои позиции се отнася 

 До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. Направените в офертата предложения следва да са 

формулирани точно и ясно. 

 Офертите се представят в писмена форма, на хартиен носител лично от участника или 

от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка на адрес: гр.Мартен, община Русе, бул. „България“ №69, в срок до 16.00 часа на 

16.06.2016г.  

 Разглеждането на офертите: на 17.06.2016г. от 15.00 часа  

  

Образците на документите могат да бъдат изтеглени на следния интернет адрес   

www.odzmarten.weebly.com 

 

  

 

  

 

 

  

                 


