I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Описание на предмета на обществената поръчка: ,,Доставка на безплатна храна и
ободряващи напитки за служителите в ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна
при АМВР“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 ,,Доставка на безплатна храна за служителите в ЦСПП – гр.
Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“
Обособена позиция № 2 ,,Доставка на ободряващи напитки за служителите,
полагащи нощен труд в ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“
2. Адреси на обектите за доставка:
2.1. За обособена позиция № 1: Столовете на ЦСПП – гр. Варна, бул. ,,Ян Хуняди“
№ 12А и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна, бул. ,,Сливница“ № 159;
2.2. За обособена позиция № 2: ЦСПП – гр. Варна, бул. ,,Ян Хуняди“ № 12А и ЦСПП
по ПБЗН – гр. Варна, бул. ,,Сливница“ № 159;3. Срок/график за доставките:
3. Начин на изпълнение на доставките:Доставките са периодични по предварителни
заявки по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: ежемесечно, а за
обособена позиция № 2 – два пъти годишно. Изпълнителят следва да осигури
възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Максимално
допустимият срок на доставка след датата на заявката е 5 (пет) работни дни.
Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство
изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка на спешните поръчки е до 48
(четиридесет и осем) часа от деня на подаване на съответната заявка. При доставката се
проверява комплектността на заявените стоки, съгласно подадената заявка от страна на
възложителя.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ ДОСТАВКА НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА“

№

1.

2.

3.

Вид хранителни стоки

Стандарт

Българско
бяло
саламурено
сирене
(без
саламурата) – съставки: сурово краве мляко,
БДС 15:2010
закваска, калциев хлорид, мая за сирене, сол,
или еквивалент
лимонена или млечна киселина, питейна вода.
Сиренето да бъде бъде опаковано във вакуумирани
полиетиленови опаковки по 1 кг.
Български кашкавал от краве мляко - съставки:
сурово краве мляко, закваска, калциев хлорид, мая за
БДС 14:2010
сирене химозинова, сол, питейна вода. Кашкавалът да или еквивалент
бъде бъде опакован във вакуумирани полиетиленови
опаковки по 1 кг.
Траен варено-пушен салам – Съставки: свинско
месо 70%, говеждо месо 23%, нитритна сол, захари
Утвърден
(декстроза или рафинирана кристална захар),
стандарт
фосфати – Е450 и/или Е451 и/или Е452, аскорбинова
05/2010 или
киселина Е300 и/или нейните соли (Е301, Е315,Е316),
еквивалент
черен/бял пипер, индийско орехче, питейна вода и
изкуствен лед. Единично опакован.

Мярка

Прогнозни
количества

кг

650

кг

650

кг

550

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
„ДОСТАВКА НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ“

№

Вид хранителни стоки

1.

Кафе 3в1 разтворимо – от висококачествени
първокласни сортове кафе, с плътен и силен вкус. В
индивидуална опаковка. Не по-малко от 14 гр.

Стандарт

Мярка

Прогнозни
количества

ТД на
производителя
или еквивалент

бр.

2 920

I. Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на:
1.
Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
2.
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от
5.02.2016 г;
3.
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.;
4.
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.;
5.
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ,
бр. 102 от 12.12.2014 г.;
6.
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.;
7.
Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от
човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,
8.
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
9.
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
10. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година
относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
11. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за
определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните;
12. 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;
13. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и
продукти от говеждо месо;
14. 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;
15. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 година относно хигиената на храните;
16. 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;

17. 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;
18. . Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с
храни;
19. 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;
20. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г
относно микробиологичните критерии за храните;
II.Стоките, които ще се доставят трябва да отговарят на изискванията на
възложителя, посочени в таблицата по-горе, както и:
1. 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, срок на годност, както и когато е приложимо с
допълнителни
данни и документация съобразно изискванията на специалната
нормативна уредба, приложима според видовете хранителни продукти, включени в
обхвата на съответната позиция;
2. да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието
и количеството на съставките, съдържащи се в тях;
3. да имат добър търговски вид;
4. 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 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя;
5. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на протокол за
доставка, удостоверяващ примането на стоките от упълномощените от страните лица,
след проверка за съответствието на доставката с изискванията на договора за
обществена поръчка и съответствието на продуктите с техническото и ценово
предложение на изпълнителя, техническата спецификация на възложителя, както и с
направената заявка.
6. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените
продукти съобразно изискванията на техническата спецификация, възложителят чрез
съответния център – ЦСПП - гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна, има право да
откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло
или частично да приеме доставката. В тези случаи, страните подписват констативен
протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия,
дефинирани в т. 7 от техническата спецификация, („несъответствия“) и се посочва
срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в договора. След
отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен документ,
удостоверяващ приемането на стоката.
7. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
- несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното
количество и/или със заявения/договорен вид;
- несъответствието на доставените продукти с техническото предложение и с
техническата спецификация на Възложителя;
-несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените
продукти;
- несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията на договора
за обществена поръчка;

- несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;
- нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти;
- други несъответствия, извън изброените.
8. Рекламации за явни несъответствия, съгласно т. 7 от техническата
спецификация на доставката с техническото предложение, с техническата
спецификация или с изискванията за безопасността на доставения продукт се
отбелязват в констативния протокол по т. 6. Рекламации за скрити Несъответствия се
правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено
Изпълнителя 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.
9. 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 договора,
както и несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на продуктите се
вписват в констативния протокол по т. 6 и са обвързващи за Изпълнителя.
10. При рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с
техническото предложение, с техническата спецификация или с изискванията за
безопасността на доставения продукт и при извършен лабораторен анализ по
предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорените и
нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за
констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването.
Несъответствията се отразяват в констативния протокол по т. 6, подписан от
представители на страните, като при отказ за изпращане на представител от
Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола,
Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя,
който е обвързващ за последния.
11. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на договора,
констатирани по реда на предходните точки: изпълнителят заменя несъответстващите
продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1 работен ден от подписване
на съответния протокол от страните или упълномощени от тях лица, или от издаване на
протокола от анализ на оторизирания орган.
Забележка: От списъчно изброените в раздел I от Техническата спецификация
нормативни актове, относими към съответната обособена позиция са актовете,
приложими съобразно включените в обхвата на обособената позиция хранителни
продукти.

