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ОДОБРЯВАМ:……/П/……….
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

за участие
в обществена поръчка по реда на
чл.186 от ЗОП с предмет :
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ЮРИЙ
ГАГАРИН” – ГР. ГОДЕЧ И „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” КЪМ
ОБЩИНА ГОДЕЧ”

град Годеч, 2016 год.

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОБЯВА
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обща информация
Пълно описание на предмета на поръчката, общи изисквания към ОФЕРТИТЕ
Комуникация между възложителя и участниците
Изисквания към участниците
Съдържание на офертата
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ . РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ
ОФЕРТИ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДРУГИ УКАЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
1. Образец – Заявление за участие
2. Образец - Списък на документите за участие
3. Образец- Декаларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
4. Образец- Декларация за подизпълнител по чл.66 ал.1 ЗОП
5. Образец - Декларация за съгласие на подизпълнител
6. Образец - Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП свързаност
7. Образец - Декларация по чл.102 от ЗОП
8. Образец - Списък на доставките
9. Образец - декларация за техническото оборудване
10. Образец - Декларация за система НАССР
11. Образец – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1,
б. „г“ от ППЗОП
12. Образец - декларация проект договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП
13. Образец на Техническо предложение
14. Образец на Ценово предложение
- Приложения към ценовото предложение за всички обособени позиции-10
броя;

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Годеч качеството й на Възложител, чл. 187, ал.1 от ЗОП публикува обява
за събиране на оферти от всички заинтересовани лица за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към
община Годеч”, включваща 10 /десет/ самостоятелно обособени позиции.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставката на стоки” по
смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен
социален патронаж” към община Годеч”, включваща десет самостоятелно обособени
позиции, а именно:
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч”;
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч”;
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на ДГ „Юрий
Гагарин” – гр. Годеч”;
4. Обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч”;
5. Обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр.
Годеч”;
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч;
7. Обособена позиция № 7 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч;
8. Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на „Домашен
социален патронаж” към община Годеч;
9. Обособена позиция №9 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч;
10. Обособена позиция №10 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален
патронаж” към община Годеч.
Видовете хранителни продукти по артикули и прогнозните /приблизителни/
количества са подробно описани/посочени/ в техническите спецификации по обособени
позиции от настоящата документация.
Количествата хранителни продукти за доставка по обособените позиции,
посочени в техническата спецификация /количествената сметка/, са прогнозни
/приблизителни/, определени като необходими за срок от 1 година, тъй като броя на
децата, които ще бъдат настанени в ДГ„Юрий Гагарин” – гр. Годеч и броя на лицата,
ползващи услугите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч за този период
е неопределяем. В случай, че нормативните изисквания за храненето бъдат променени,
доставяните хранителни продукти могат да бъдат променени като вид, качество и др.

Прогнозната стойност на обществената поръчка: 45156.35 лв. без вкл. ДДС
или 54187.62 лева с вкл. ДДС, разпределена за всяка обособена позиция, както следва:
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч” - 8306.00 лева с вкл.ДДС;
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч” - 10197.00 лева с вкл. ДДС;
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на ДГ „Юрий
Гагарин” – гр. Годеч” – 6757.00 лева с вкл.ДДС;

4.Обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч” – 5828.00 лева с вкл.ДДС;
5. Обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр.
Годеч” – 3912.00 лева с вкл.ДДС;
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч- 2939.70 лева с вкл.ДДС;
7. Обособена позиция № 7 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – 4633.50 лева с вкл.ДДС;
8. Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци за нуждите на „Домашен социален
патронаж” към община Годеч- 1428.70 лева с вкл.ДДС
9.Обособена позиция №9 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – 6479.72 лева с вкл.ДДС;
10. Обособена позиция №10 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален
патронаж” към община Годеч “- 3706.00 лева с вкл.ДДС;
Срок на изпълнение на договора: Срокът на действие на договорите, които ще
бъдат сключени с участниците, определени за изпълнители по обособените позиции
започва да тече от 01.01.2017 г. и е до 31.12.2017 г., включително.
Срок и начин на изпълнение на доставките:
Доставките на хранителните продукти ще бъдат извършвани франко
складовете на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч, адрес на склада: гр. Годеч, ул. „Асен
Златаров” № 1 и „Домашен социален патронаж” към община Годеч, адрес на
склада ул. „Игнат Емануилов” №1, въз основа на предварителни заявки, подавани до
Изпълнителя директно по телефон, електронна поща или факс, каквито той следва да
осигури за целта.
Доставките на хранителните продукти по обособените позиции ще се
извършват по начина определен в заявката.
При доставяне на заявените хранителни продукти от обособените позиции ще се
издава двустранно подписана стокова разписка /приемо-предавателен протокол/,
съдържаща наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица,
количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Така
изготвената стокова разписка ще се издава в два екземпляра - един за изпълнителя и
един за ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч или община Годеч. След доставка за месеца ще
се издава фактура, която трябва да бъде придружена от оригиналните екземпляри на
двустранно подписаните стокови разписки/ приемо-предавателени протоколи, на базата
на които е издадена.
Изпълнение на извънредни заявки, считано от момента на получаването им ще
се осъществяват в зависимост от предложения срок от участника, който трябва да бъде
не по-кратък от 2 /два/ часа и не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа.
Условия относно предлаганата цена:
Предлаганата цена на отделните хранителни продукти, посочена от участниците в
количествените сметки по обособени позиции не подлежи на промяна за срока на
действие на договора.
В количествените сметки по обособени позиции участниците трябва да посочат
единична цена за всеки хранителен продукт /артикул/ без ДДС, както и обща стойност на
офертата с ДДС за съответната обособена позиция, в която са предвидени всички
разходи /застраховки, опаковка, мита, данъци, такси, печалба, съхранение, транспортни
разходи, включително товаро-разтоварни дейности до хранителния склад на
Възложителя/второстепенния разпоредител/, както и всички други разходи за срока на
действие на договора.
Условия, срок и начин на плащане:

Фактури ще се издават на името на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч – за
обособени позиции № № от 1 до 5 и на Община Годеч – за обособени позиции № № от 6
до10, като всяка фактура трябва да бъде придружена от оригиналните екземпляри на
двустранно подписаните стокови разписки, на базата на които е издадена. Фактурите ще
се предават в счетоводствата на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и на Община Годеч, не
по-късно от три работни дни, считано от датата на тяхното издаване.
Разплащането ще се извършва по банков път, взависимост от предложения
от участника, срок за разсрочено разплащане, считано от датата на представяне на
фактура.
Отговорност за неизпълнение на задължения по договора: в проекта на
договора са предвидени неустойки и санкции при неизпълнение на договорните
задължения.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на
ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят
на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в
процедурата.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на
български език.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в нея се прилага пълномощното от представляващия
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление
на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и
представят от пълномощник).
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят
чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с
оригинала“, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в
приложимите случаи.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях,
са задължителни за участниците.
Срокът на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от датата,
посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят
кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл.
Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност
на офертата си, се отстранява от участие.
Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си /на хартиен носител/ в
деловодството на Общинска администрация - Годеч, всеки работен ден от 08,30 ч. до
17,00 ч. до датата, посочена в обявата за обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока определен от него.
Офертите се подават в запечатан непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с
надпис:

До Община Годеч
град Годеч 2240, пл. „Свобода” №1, Софийска област
Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч
и „Домашен социален патронаж” към община Годеч” по Обособена позиция № …
/изписва се цялото наименование на обособената позиция, за която се отнася
офертата, а когато се участва по няколко позиции се изписва/изброява/ всяка една
от тях/.
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на
участника.
Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър,
за което на приносителя се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра по предходния параграф.
Получените оферти се съхраняват в деловодството на ОА– Годеч до деня,
определен за отваряне на офертите.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Възложителят публикува документацията за участие на своя Профил на купувача
в интернет на адрес: http://www.godech.bg/profil-na-kupuvacha.
Разясненията по условията на поръчката се правят след писмено искане,
направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, като найкъсно на следващия работен ден се публикуват на Профила на купувача на Възложителя,
посочен по-горе.
Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се
извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може
да се извършва по един от следните начини:
 лично – срещу подпис;
 по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения
от участника адрес;
 чрез куриерска служба;
 по факс;
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
 чрез комбинация от тези средства.
Участниците представят документите от офертата си в писмен вид на хартиен
носител.
Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените погоре способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в
ЗОП.
В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и
само чрез профила на купувача на възложителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Общи изисквания към участниците в процедурата
1. Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
Дефиниция на определението „Законодателство на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен” се съдържа в т. 15 на § 2 Допълнителни разпоредби на
ЗОП.
Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако
може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на
съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът
представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение
тези ресурси.
2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да
бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
По смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези
по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, а именно:
§ 1, т.13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
възложителят изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от който
да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а/ правата и задълженията на участниците в обединението;
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е
установено.

Лично състояние на участниците
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, когато:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301
– 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Основанията по т. 1., подт. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Основанието по т. 1., подт. 3 не се прилага, когато:
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски
е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.
2. Когато за участник е налице някое от основанията по т.1.1-1.6, посочени по – горе,
същият има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Мерките за доказване на надеждност, са посочени в разпоредбата на чл.56, ал.1, т.1, 2 и 3
от ЗОП.
При подаване на офертата участникът
обстоятелства с декларации по образец .

удостоверява

липсата

на

посочените

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва
от лицата, които представляват участника. В случай че участникът е обединение,
декларацията се попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на
обединението
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява. В случай че участникът е обединение, декларацията
се попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на обединението
3. Освен на основанията по чл.54 ал.1, т.1-т.5 и т.7 от ЗОП, възложителят отстранява от
процедурата и при наличие на основанията, посочени в чл.107 на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/.
4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията
по чл. 54, ал. 1, т.1-т.5 и т.7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Точка 7 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.
5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква "а" от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг
срок.
6. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
6.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП– свидетелство за съдимост;
6.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП– удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;
7. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по т. 9, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се
издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има
правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато
декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в съответната държава.
В случаите на отстраняване по чл.54 възложителят трябва да осигури доказателства
за наличие на основания за отстраняване.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР
Общи изисквания
Участниците трябва да се съобразят с всички нормативни изисквания свързани с
изпълнението на предмета на поръчката и по-конкретно на:
Закон за храните /обн. ДВ бр.90/15.10.1999 г./;
Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до
3 години в детските заведения и детските кухни /обн. ДВ бр.28/19.03.2013 г./;
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до
7 години в детски заведения /обн. ДВ бр.65/23.08.2011 г./;
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопастността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици /обн. ДВ бр.73/20.09.2011
г./;
Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните /обн. ДВ бр.55/07.07.2006 г./;
Наредба за изискванията на етикетирането и представянето на храните /обн. ДВ
бр.102/12.12.2014 г./;
Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци /обн. ДВ бр.43/08.06.2010 г./;
Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки към
храните /обн. ДВ бр.44/29.04.2002 г./;
Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни /обн. ДВ
бр.51/26.06.2007 г./.
Критерии за подбор
Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които
се отнасят до:
 Годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност;
 Икономическото и финансовото състояние;
 Техническите и професионалните способности.

Годност /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност
 Участникът да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване
на съответните дейности, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от
Закона за храните.
За доказване на горното участникът представя ясни, четливи и заверени копия с
гриф „вярно с оригинала” от участника на валидни удостоверения за регистрация за
търговия с храни, обхващащи всички групи храни от съответните обособени позиции, за
които участва.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор, в това число годността /правоспособността/ за упражняване на
професионална дейност, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
Икономическото и финансовото състояние
Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се
отнасят до икономическото и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на
чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Техническите и професионалните способности.
 Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, която е
еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на горното участникът представя списък съгласно чл.64, ал.1, т.2 от
ЗОП по образец от документацията, заедно с доказателство за извършената доставка.
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира извършване на
Доставки на хранителни продукти

 Участникът да притежава система НАССР съгласно чл.70, ал.1 от Наредба
№ 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, според който производителите и
търговците на храни въвеждат, прилагат и поддържат система от процедури и програми
за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и
критични контролни точки (система НАССР), а когато цялостното внедряване на
системата е неприложимо - процедури в съответствие с принципите на системата
НАССР.
За доказване на горното участникът представя декларация по образец от
документацията или представя сертификат по ISO 22000:2005 за управление за
безопасността на храните.
/Притежаването и представянето от участника на сертификат ISO 22000:2005 за
безопасност на храните с област на приложение продажба и доставка на хранителни
продукти гарантира наличието на разработена и внедрена НАССР система и не изисква
изрично прилагане на декларация./
 Участникът да разполага със собствени и/или наети транспортни средства
за превоз на хранителни продукти за срока на договора, както и собствени и/или наети
складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи
постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти,
за срока на договора. Участникът може да оферира ползването капацитета на трети лица
по реда на чл. 65 от ЗОП.

За доказване на горното участникът представя декларация за техническото
оборудване, в което описва транспортните средства, отговарящи на санитарнохигиенните изисквания за превоз на хранителни продукти- минимум 1 /един/ брой
собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 /един/ брой собствен или нает
транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, както и
собствените и/или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни
помещения.
В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем
или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че ще са на разположение на
участника за срока на договора.
Транспортните средства трябва да имат регистрация за превоз на хранителни
продукти, включително от животински или неживотински произход, което се доказва с
представяне на заверено копие на удостоверението с гриф „вярно с оригинала” от
участника.
Използване на капацитета на трети лица
1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото
и
финансовото
състояние,
техническите способности
и
професионалната компетентност.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то
не отговаря на някое от условията по т.4.
6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т.2 – 4.
Подизпълнители
1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по
т.2.
4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В този случай разплащанията
се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя
чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да
откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на
причината за отказа.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, с
подизпълнителя/те, посочени в офертата му, и не са направени директни плащания към
подизпълнителя/те, Възложителя извършва окончателно плащане към Изпълнителя, след
като бъдат представени доказателства, че Изпълнителя е заплатил на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по
реда, посочен в договора.
Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са
посочени в съответствие с разпоредбата на чл.66, ал.8 от ЗОП.
5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които
прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието
си с критериите за подбор. Всяка оферта трябва да съдържа в един общ запечатан,
непрозрачен и надписан плик,следните документи:
1. Заявление за участие в процедурата – по образец;
2. Опис на представените документи, съгласно Образец на Възложителя към настоящата
документация;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП/;
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
5. Документи по чл.37, ал.4 от ППЗОП във връзка с доказване правното основание за
създаване на обединението, както и предоставяне на информация във връзка с
конкретната обществена поръчка, когато е приложимо;
6. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП /свързани лица/, съгласно Образец на
Възложителя към настоящата документация;
7. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да ползват такива;
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;
9. Документи, посочени в настоящата документация за доказване на изискванията на
Възложителя с критериите за подбор:
- Удостоверения за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни от
съответните обособени позиции, за които участва.
- Декларация за техническото оборудване ;
- Удостоверение/я за регистрация на транспортно средство за превоз на хранителни
продукти, включително от животински или неживотински произход (заверено копие с
гриф „вярно с оригинала” от участника).

- Удостоверение/я за регистрация на обект за търговия с храни, обхващащо всички групи
храни от съответната обособена позиция, за които се участва (заверено копие с гриф
„вярно с оригинала” от участника).
- Декларация /по образец от документацията/ за разработена и внедрена система НАССР
за безопасност на храните в съответствие с чл.70 от Наредба № 5 за хигиената на храните
или сертификат по ISO 22000:2005 за управление за безопасността на храните.
8. Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно
Образец на Възложителя към настоящата документация;
г) декларация за срока на валидност на офертата, съгласно Образец на Възложителя
към настоящата документация;
9. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП . Декларацията по чл.102 от ЗОП
не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка
на всеки участник и при наличие на основания за това.
10. Ценово предложение /образец / - Ценовото предложение и приложението към него
за съответната обособена позиция се поставя в отделен плик , като върху плика бъде
отбелязан и следния текст: „Предлагани ценови параметри”„ за обособена позиция №
…………/изписва се цялото наименование на позицията/.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, е необходимо
да попълни образеца за всяка позиция, за която участва по отделно.
Към ценовото предложение за всяка обособена позиция се прилага и остойностена
количествена сметка – приложение №……../……./ към образеца , съгласно техническата
спецификация .
В количествената сметка за всяка обособена позиция участникът трябва да посочи
единична цена, изписана до втория знак след десетичната запетая, за всеки хранителен
продукт /артикул/ без вкл. ДДС, както и обща стойност на офертата без вкл. ДДС и с
ДДС , в която са предвидени всички разходи /застраховки, опаковка, мита, данъци,
такси, печалба, съхранение, транспортни разходи, включително товаро-разтоварни
дейности до хранителния склад на Възложителя/второстепенния разпоредител//, както и
всички други разходи за срока на действие на договора.
Предложената цена в ценовото предложение /образец./ по обособената позиция,
следва да съответства на стойността от извършеното от участника остойностяване на
приложението №…../.../ към него.
Некоректно попълнено „Ценово предложение”, при което липсва пълната
информация, изисквана от възложителя, води до отстраняване от участие в процедурата.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ
ОФЕРТИ
Критерий за оценка на офертите
1. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта, определена във основа на критерия „най-ниска цена” .
2. Всяка оферта, която отговаря на Закона за обществените поръчки и изискванията
на възложителя, посочени в настоящата документация, се оценява от назначената
комисия съгласно определения критерии, като класирането на офертите се извършва за
всяка обособена позиция.
Разглеждане на офертите от назначената комисия
1. Разглеждането и оценката при подадени най-малко 3 броя оферти в крайния срок ще
се състои на 15.12.2016 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на втория етаж от
административната сграда на Община Годеч.

2. Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най – малко три дни, когато в
първоначално обявения срок, са получени по – малко от три оферти . След изтичане на
удължения срок в първия работен ден, Възложителят разглежда и оценява получените
оферти, независимо от техния брой, от 11:00 часа в Заседателната зала на втория етаж от
административната сграда на Община Годеч.
3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от длъжностни
лица, назначена със заповед на Възложителя след изтичане на срока за приемане на
офертите.
4. Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява задълженията
си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за
определяне на нов член.
5. Членовете на комисията и консултантите подписват декларация,относно липсата на
конфликт на интереси, съгласно чл. 103, ал.2 от ЗОП.
6. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и калсиране на
офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти.
7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения на участниците.
8. При извършване на тези действия могат да присъстват участниците в поръчката или
техни упълномощени представители.
9. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и
за класирането на участниците.
10. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти , ако критерият за възлагане е най- ниска цена и тази
цена се предлага в две или повече оферти.
11. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи
ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
12. Въз основа на протокола и проекта на договор Възложителят избира изпълнител на
поръчката или прекратява процедурата с мотивирано решение.
13. Когато не е подадена нито една оферта и в удължения срок и условията на поръчката
не са променени, възложителят може да изпрати покана до определено лице/лица на
основание чл. 191, ал.1,т.1 от ЗОП.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на обществената поръчка с
участника, класиран на първо място.
2. Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз
основа на който е определен за изпълнител.
3. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи доказателствата по чл.
58 от ЗОП преди сключване на договора, както следва:
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника;

ДРУГИ УКАЗАНИЯ
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Доставяните хранителни продукти като качество, съдържание, производство,
етикетиране, съхранение, транспортиране и др. трябва да отговарят на всички нормативни
изисквания по българското законодателство, както и на изискванията от техническите
спецификации по обособени позиции /по-долу/, които не изключват всички останали съгласно
действащото законодателство, в това число на:
1.Закона за храните и на чл.4а, ал.4 от същия, според който се забранява влагането на
продукти и съставки, които се състоят, съдържат или са произведени от ГМО при
производството на детски храни, както и на БДС и/или еквивалентни стандарти;
2.Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3
години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16.09.2011 г.
за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и
ученици;
3.Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за
изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 8
от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки към храните и Наредба № 3 от
04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от
пластмаси, предназначени за контакт с храни;
4.Всички хигиенни и санитарни изисквания за доставка на хранителни продукти, като
некачествени или несвоевременно доставени хранителни продукти не се заплащат от
възложителя.
Изисквания за съхранение и транспортиране на хранителните продукти преди доставката
им при възложителя:
1.Да се съхраняват в сухи, чисти, хладни и проветриви складови помещения, без достъп
на слънчева светлина и складови вредители и съгласно всички нормативни изисквания за
съхранението им съобразно спецификата на отделните хранителни продукти.
2.Да се транспортират при спазване на всички нормативни изисквания за
транспортирането им съобразно спецификата на отделните хранителни продукти.
3.Да не се съхраняват и транспортират с изделия, които могат да им предадат страничен
мирис и вкус и да влошат качеството им.
4.Към датата на доставка всеки хранителен продукт да има остатъчен срок на
годност/трайност не по-малко от 80 % (осемдесет процента).
5.Всеки доставен хранителен продукт да е пакетиран и етикетиран с пълна информация
съгласно Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните.
6.Всяка отделна доставка на хранителни продукти да се придружава с търговски
документ със следната информация: произход и производител, изпращач, получател, дата на
производство, срок на трайност, количество /съответно брой, литри, килограми и други/,
сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти съгласно
изискванията на Закона за храните.
КОЛИЧЕСТВА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “;

№
1
2
3
4

Наименование на продукта
Кисело мляко2%
Прясно мляко3,6%
Сирене
Кашкавал

к-во
3000
1200
180
80

мярка
бр
кг
кг
кг

5

Масло

360

бр

Прясно краве мляко /пастьоризирано/
1.Опаковка: кутии по 1 литър, върху опаковката да има щемпел с дата на производството,
производител и срок на годност.
2.Масленост: над 3,6 % /три и шест процента/.
3.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
4.Да не е с добавени растителни мазнини.
5.Да отговаря на изискванията по Регламент /ЕО/852/2004, /ЕО/853/2004 и технологична
документация на фирмата-производител.
6.Да бъде натурална, еднородна течност, с бял слабо кремав оттенък, специфичен вкус,
без страничен привкус и мирис.
7.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кисело краве мляко
1.Опаковка: кофичка от 0.400 кг, върху капака на кофичката да има щемпел с дата на
производството и БДС стандарт, производител и срок на годност.
2.Масленост: 2 % /два процента/.
3.Да има киселинност от 100 до 150 оТ, не се допускат консервиращи и неутрализиращи
вещества, плесени и други.
4.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
5.Да не е с добавени растителни мазнини.
6.Да отговаря на изискванията по Регламент /ЕО/852/2004, /ЕО/853/2004, БДС 12:2010 и
технологична документация на фирмата-производител.
7.Да има гладка повърхност, бял цвят, плътен коагулум, приятно млечно кисел свойствен
вкус характерен за краве мляко.
8.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Сирене бяло саламурено от краве мляко
1.Опаковка: в тенекии или пластмасови кофи, да има щемпел с датата на производство и
БДС стандарт, производител и срок на годност.
2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
3.Да не е с добавени растителни мазнини.
4.Да отговаря на изискванията по Регламент /ЕО/852/2004, /ЕО/853/2004, БДС 15:2010 и
технологична документация на фирмата-производител.
5.Да има гладка разрезна повърхност, без шупли или единични такива със специфичен
вкус, без неприятен мирис, оформено като паралелопипедни парчета с умерено твърда
консистенция и саламура с бледо зеленикав цвят без провлаченост, киселинност по Тьорнер не
по-малко от 200 градуса, водно съдържание не повече от 58 %, масленост в сухо вещество не помалко от 40 %, готварска сол до 3.5 %, да е преминало технологичен срок на зреене.
6.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кашкавал от краве мляко
1.Опаковка: в опаковки от 0.500 кг. до 2 кг. и фирмена, оригинална маркировка с
ненарушена цялост, върху опаковката да има щемпел с датата на производство, БДС стандарт,
производител и срок на годност.
2.Да е добит в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведен от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство и да отговаря на изискванията на БДС
14:2010.
3.Да не е с добавени растителни мазнини.

4.Да има гладка чиста външна повърхност, без повреди и ослизявания, кехлибарено жълт
цвят без покритие и по-тъмно жълт с покритие; гладка разрезна повърхност с еднороден строеж;
плътно еластична консистенция; специфичен вкус, мирис, аромат и добре оформена
цилиндрична или паралелепипедна форма, сухо вещество не по-малко от 58 %, масленост в
сухото вещество не по малко от 45 %, готварска сол до 2.00 %, да е преминал технологичен срок
на зреене.
5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Масло от краве мляко
1.Опаковка: в пакетчета от 125 гр. , с фирмена, оригинална маркировка, върху опаковката
да има щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на действащото
европейско и национално законодателство.
3.Да има гладка чиста външна повърхност, без повреди, кехлибарено жълт цвят; гладка
разрезна повърхност; специфичен вкус, мирис, аромат, съдържание на млечна мазнина 82 %,
водно съдържание до 16 % и без допълнително прибавена сол.
4.Да не е с добавени растителни мазнини.
5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на ДГ
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “;

№
1
2
3
4
5
6

Наименование на продукта
Кайма 75% тел. 25% св.
Пилешко филе
Риба филе
Кренвирши
Салам
Телешко месо

к-во
300
400
240
20
20
50

мярка
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Месо на разфасовка и месо мляно -замразени
1.Да е произведено в предприятие регистрирано по чл.12 от Закона за храните по
технологична документация на производителя.
2.Месото на разфасовка да е с плътно еластична консистенция, месото трябва да е добито
от здрави животни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на
Регламент № 853/2004 на ЕС, цвят червен, специфична за вида на месото миризма, без страничен
мирис или на запарено, не се допуска наличие на видими тлъстини, сухожилия и кости.
3.Мляното месо да бъде хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и
тлъстини, с чиста повърхност, консистенцията да бъде мека и пластична, с червен цвят и мирис
свойствен за прясно месо, чужди примеси -сухожилия и костици да не се установяват, мляното
месо в смес от телешко и свинско телешкото месо да е в да е в съотношение 75%/ 25%. Мляното
месо да бъде с ниско съдържание на мазнини /не повече от 12 % от общата маса/ и ниско
съдържание на сол /не повече от 1.5 % от общата маса/, да носи идентификационна маркировка .
4.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Риба
1.Да отговаря на изискванията на Регламент /ЕО/ № 853/2004г., да е обработена, добре
почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета,
съхранявана само в предприятия регистрирани по чл.12 от Закона за храните. В случай, че
произходът на рибата е от друга държава, да са спазени всички законови изисквания по
отношение на граничния и ветеринарен контрол, да е замразена и, опакована в опаковки с
идентификационна маркировка и етикетирана.
2.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Трайни колбаси, кренвирши
1.Да са произведени в предприятия регистрирани по чл.12 от Закона за храните с
технологична характеристика на производителя.
2.Да има следните показатели: външен вид - чиста повърхност, специфичен вкус,
етикетирани.
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Пиле замразено и птичи разфасовки
1.Опаковка: замразена с гарантиран срок на годност от фирмата-производител.
2.Да отговарят на изискванията на Регламент /ЕО/ №543/2008г., № 1234/2007г., №
853/2004г. на ЕС и Наредба № 32/23.03.06г. за окачествяване, съхранение и предлагане на месо
от домашни птици.
Съдържанието на абсорбирана вода да не надхвърля изискванията на Приложение 7 и 8 от
Регламент /ЕО/ №543/2008 г., без консерванти и маринати.
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на ДГ „Юрий
Гагарин” – гр. Годеч “.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование на продукта
Ябълка
Банан
Мандарина
Круши
Портокал
Пъпеш
Диня
Киви
Лимони
Лук
Морков
Зеле
Картофи
Крастовици
Домати

к-во
1000
1000
240
100
100
100
175
100
30
170
120
590
1000
240
120

мярка
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Плодове и зеленчуци
1.Да отговарят на изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане
на пазара на пресни плодове и зеленчуци, съгласно националното и европейско законодателство,
определени в Приложение № 1, част А и Б на Регламент /ЕО/543/2011 г. и да съответстват
минимум на клас 1, както и на Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и
контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, както и на Регламент /ЕО/1234/2007 г.
2.Да притежават всички основни характеристики и свойства типични за вида, сорта или
търговския тип, да са цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и
оцветяване, без чужд мирис и вкус и без видими остатъци от средства за борба с болести и
вредители.
3.Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за
място на произход, име на производител и/или име на опаковчик.
4.Пресните плодове и зеленчуци да не съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати
над максимално допустимите стойности.
5.Възложителят няма да приема доставки на плодове и зеленчуци с лошо качество, което ги
прави негодни за консумация.
4.Обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий
Гагарин” – гр. Годеч “.

№

к-во
мярка
2400
бр
240
кг
335
кг
200
кг
20
кг
36
кг
240
бр
100
бр
30
Бр/кутия/
5
бр
60
кг
50
кг
200
кг
50
бр
40
бр
50
бр
240
бр
240
бр
50
бр
24
бр
20
бр
10
бр
50
бр
50
бр
100
бр
500
бр
100
бр
50
бр
120
бр
90
бр
Захар
1.Опаковка: пакети по 1 кг., върху опаковката щемпел с датата на производство и
производител.
2.Да отговаря на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от
човека /обн. ДВ бр. 89 от 20.09.2002 г./ и да е с наименование „Рафинирана бяла захар” или
„Екстра бяла захар”.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да се транспортира опакована в кашони с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Бисквити
1.Опаковка: бисквити в пакет по 0.180 кг., върху опаковката щемпел с датата на
производство, производител и срок на годност.
2.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството, срок на годност не по-малко от шест месеца към датата на доставката.
3.Да имат следните показатели: външен вид и форма - разнообразна, характерна за всеки
асортимент, с гладки или фигурни краища, повърхност на лицевата страна - релефна с ясен
отпечатък без подутини и вбити трошички; цвят от светло бежов до светло-кафяв в зависимост
от добавката, вкус и мирис - приятни без страничен привкус и мирис; влага - не повече от 6 %,
обща захар - не повече от 28 %.
4.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование на продукта
Яйца
Захар
Олио
Брашно
Сол
Нишесте
Бисквити
Мед
Чай
Оцет
Леща
Боб
Ориз
Пшеница
Макарони
Фиде
Магданоз
Чубрица
Джоджен
Целина
Червен пипер
Дафинов лист
Сода бикарбонат
Бакпулувер
Мая
Лютеница
Мармалад
Доматено пюре
Зелен боб конс.
Грах конс.

Тестени изделия /къси макарони, , фиде /
1.Опаковка: по 0.400 кг., върху опаковката щемпел с датата на производство,
производител и срок на годност.

2.Да отговарят на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към
детските храни, предназначени за малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да са от брашно „Бяло” и „Добруджа”, без обогатители и оцветители, със свойства за
тестени изделия, вкус - без горчивина и застоялост, с минимално съдържание на сол и/или захар,
свойствен мирис без странични неприсъщи миризми, цвят - бял до жълтеникав, еднакъв, без
признаци на недобро омесване, стъкловиден лом, състояние след сваряване - еластично, без
слепвания, разкъсвания, без хрускане при дъвчене, увеличение на обема - не по-малко от 2.5
пъти.
5.Не се допускат патогенни микроорганизми, вегетативни плесени и складови вредители.
6.Да са със срок на трайност до една година от датата на производството.
7.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Брашно „Бяло”
1.Опаковка: по 1 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е произведено по утвърден стандарт „България” и да отговаря на Наредбата за
изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета
и малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да има следните показатели: състав – прахообразен, външен вид - отговарящ на
съдържанието, цвят – бял, вкус и мирис - свойствени, без наличие на горчив кисел или друг
привкус или миризма на плесен и запарено, влага до 13.2 %, необявени хранителни добавки и
заразеност не се допускат.
5.Срок на годност най-малко 9 месеца от датата на доставката.
6.Да се транспортира с транспортни средства съобразно нормативните изисквания.
Зрял боб, лющен зрял боб, леща и лющена леща
1.Опаковка: пакет от 0.500 кг. до 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
3.Да имат следните показатели: състав - еднороден, зърна добре развити, здрави, без
мирис на мухъл и запарено, външен вид - цели зърна с не повече от 3 % примеси и влага не
повече от 12 %, заразеност не се допуска.
4.Да се транспортират опаковани с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Ориз
1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да отговаря на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към
детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да има следните показатели: състав - еднороден, зърна без мирис на мухъл и запарено,
външен вид - цели зърна, приблизително еднакви, необрашнени, цвят - бял до кремав, влага до 15
%, примеси до 0.2 %, заразеност не се допуска.
5.Да се транспортира опакован с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Сол
1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е йодирана с калиев йодат и в съответствие с Наредбата за изискванията към състава
и характеристиките на солта за хранителни цели /обн. ДВ бр. 11 от 6.02.2001 г.

3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството
4.Да има следните показатели: състав - пясъкообразен, външен вид - отговарящ на
съдържанието, цвят - бял, вкус - солен, влага до 6.5 %, мирис, съдържание на тежки метали и
механични примеси не се допускат.
5.Да се транспортира опакована с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Нишесте – пшенично и царевично
1.Опаковка: пакетче от 0.080 кг или 0.100 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Да отговаря на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към
детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да бъде тип „десертно нишесте“, получено от пшенично и/или царевично нишесте, без
оцветители.
5.Консерванти, оцветители и стабилизатори не се допускат.
6.Да има следните показатели: състав - прахообразен, с хомогенна маса, без чужди
примеси, външен вид - цвят бял, отговарящ на съдържанието, вкус и мирис -свойствени, с мирис
на ванилия, необявени хранителни добавки не се допускат.
7.Да се транспортира опаковано в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Олио
1.Опаковка: бутилка от 1 литър или 2 литра, фирмена, оригинална маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
3.Да има следните показатели: външен вид – бистър, цвят – светложълт, вкус и мирис –
свойствен, не се допускат примеси, включително от други масла и утайки.
5.Да се транспортира опаковано в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Оцет
1.Опаковка: бутилка от 500 мл или 700 мл, фирмена, оригинална маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е произведен чрез оцетно-кисела ферментация, предназначен за хранителни цели.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да има следните показатели: външен вид – бистър, цвят – червен, вкус и мирис –
свойствени, не се допускат утайки, примеси и изкуствено оцветяване.
Дафинов лист, канела, черен пипер, червен пипер, джоджен,
чубрица, сода бикарбонат, бакпулвер,
кервиз (целина), чай и други подправки
1.Опаковка: фирмена, оригинална, с ненарушена цялост, върху опаковката щемпел с
датата на производство, производител и срок на годност.
2.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
Яйца
1.Опаковките за яйца трябва да са сухи, чисти и направени от устойчив на удар материал,
предпазващ яйцата от странични миризми и от влошаване на качеството. Всяка отделна опаковка
на една от външните страни трябва да съдържа нанесени с четливи и неизтриваеми букви/знаци
следните данни:
- наименование на продукта;
- име/фирма, седалище и адрес на управление на производителя или ветеринарнорегистрационния номер на склада за яйца;
- клас „А“ качество и тегловна категория /яйцата от клас „А” се обозначават с израза
„клас „А” или с буквата „А”, като може да се добави и думата „пресни”/;
- нетно тегло и брой на опакованите яйца;

-

срок на годност;
допълнителна информация относно съхраняването в хладилник или за метода на
консервация;
- обозначение на партидата.
2.Да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за
търговия с яйца /обн. ДВ бр. 7 от 22.01.2008 г./, Регламент /ЕС/589/2008 и Регламент 853/2004,
като при маркировката върху черупката се използва трайно, неизмиващо се и издържащо на
варене, немиришещо и безвредно за здравето мастило, което се нанася по начин, позволяващ
яснота и четливост на маркировката.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството.
4.Да се съхраняват и транспортират при температура, гарантираща безопасността им (от
+50 С до +180 С) с хладилна кола.
Консервирани хранителни продукти
1.Опаковка: буркан с нетно тегло според фирмата–производител, с фирмена, оригинална
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Консервираните продукти от плодове и зеленчуци да не съдържат консерванти,
оцветители, овкусители и подсладители. За зелен фасул консерва се изисква клас „Екстра” или
клас І според Регламент ЕО № 912/2001 г.
3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на
производството
4.Консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж не се приемат.
5.Да имат следните показатели:
- състав: според обявения върху етикета на всеки асортимент;
- външен вид: отговарящ на съдържанието;
- цвят: естествен, съответстващ на цветовете на използваните плодове, зеленчуци и
смеси;
- вкус и мирис: приятни, съответстващи на плодовия, зеленчуковия или смесен състав,
без страничен привкус и мирис;
- херметичност на опаковката: пълна;
- необявени хранителни добавки не се допускат;
- тежки метали, нитрати и пестицидни остатъци: в нормите съгласно изискванията на МЗ;
6.Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол и мазнини, а
стерилизираните плодове с ниско съдържание на захар без синтетични подсладители и
синтетични оцветители.
7.Конфитюрите и мармаладите да бъдат с над 45 % плодово съдържание и трябва да
отговарят на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени /обн. ДВ бр. 19 от 28.02.2003 г./.
8.Доматеното пюре да е с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от
сухото вещество се формира от домати).
9.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
5.Обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр.
Годеч “.

№
1
2

Наименование на продукта
Пълнозърнест хляб
Хляб

к-во
760
3000

мярка
бр
бр

Хляб бял или пълнозърнест
1.Да е произведен по утвърден стандарт „България“ и да отговаря на БДС 602-87, пресен
и със стандартна форма.
2.Да е произведен от брашно „Бяло”, „Добруджа” или пълнозърнесто с по-ниско пепелно
съдържание, питейна вода, мая и сол по БДС 602-87, производителя да е регистриран по чл.12 от
Закона за храните.

3.Правилно оформена франзела с гладка чиста външна повърхност, без пукнатини и
грапавини, добре изпечена, еластична и нелепнеща кора /горна до 1.5 мм и долна до 2 мм, добре
измесен и изпечен, равномерна шупливост, приятен вкус и мирис, влага не повече от 45 %, сол
процент сухо вещество до 2.2 %, не се допускат плесени, примеси и патогенни микроорганизми,
при натиск с ръка да възстановява първоначалната си форма.
4.Да не съдържа оцветители и консерванти.
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен
социален патронаж” към община Годеч;
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование на продукта
ПРЕСНО МЛЕКО
КИСЕЛО МЛЕКО
КАШКАВАЛ
СИРЕНЕ
МАСЛО
Масло 10 гр.
МАРГАРИН

мярка к-во
л
330
бр
1900
кг
60
кг
120
кг
10
бр
200
бр
12

Прясно краве мляко /пастьоризирано/
1.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
2.Да не е с добавени растителни мазнини.
3.Да бъде натурална, еднородна течност, с бял слабо кремав оттенък, специфичен вкус,
без страничен привкус и мирис.
4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кисело краве мляко
1.Опаковка: кофичка от 0.400 кг, върху капака на кофичката да има щемпел с дата на
производството и БДС стандарт, производител и срок на годност.
2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
3.Да не е с добавени растителни мазнини.
4.Да има гладка повърхност, бял цвят, плътен коагулум, приятно млечно кисел свойствен
вкус характерен за краве мляко.
5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Сирене бяло саламурено от краве мляко
1.Опаковка: в тенекии или пластмасови кофи, да има щемпел с датата на производство и
БДС стандарт, производител и срок на годност.
2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство.
3.Да не е с добавени растителни мазнини.
4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кашкавал от краве мляко
1.Опаковка: в опаковки от 0.500 кг. до 2 кг. и фирмена, оригинална маркировка с
ненарушена цялост, върху опаковката да има щемпел с датата на производство, БДС стандарт,
производител и срок на годност.
2.Да е добит в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните, произведен от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на
действащото европейско и национално законодателство и да отговаря на изискванията на БДС
14:2010.
3.Да не е с добавени растителни мазнини.

4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Масло от краве мляко
1.Опаковка: фирмена, оригинална маркировка, върху опаковката да има щемпел с датата
на производство, производител и срок на годност.
2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от
Закона за храните от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на действащото
европейско и национално законодателство.
3.Да има гладка чиста външна повърхност, без повреди, кехлибарено жълт цвят; гладка
разрезна повърхност; специфичен вкус, мирис, аромат, съдържание на млечна мазнина 82 %,
водно съдържание до 16 % и без допълнително прибавена сол.
4.Да не е с добавени растителни мазнини.
5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
7.Обособена позиция № 7 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на „Домашен
социален патронаж” към община Годеч;
№ Наименование на продукта
мярка к-во
1 КАЙМА
кг
240
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПИЛЕШКИ БУТ
НАДЕНИЦА
Месо Телешко
КРЕНВИРШИ
СВИНСКО МЕСО
ШУНКА
Агнешки комплект
Пилешки дроб
РИБА СКУМРИЯ

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

260
131
50
95
115
10
8
10
45

Месо на разфасовка и месо мляно - замразени
1.Да е произведено в предприятие регистрирано по чл.12 от Закона за храните по
технологична документация на производителя.
2.Мляното месо да бъде хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и
тлъстини, с чиста повърхност, консистенцията да бъде мека и пластична, с червен цвят и мирис
свойствен за прясно месо, чужди примеси -сухожилия и костици да не се установяват,
предпочита се мляно телешко месо, а в смес от телешко и свинско телешкото месо да е наймалко 60 %. Мляното месо да бъде с ниско съдържание на мазнини /не повече от 12 % от общата
маса/ и ниско съдържание на сол /не повече от 1.5 % от общата маса/, да носи идентификационна
маркировка и да се транспортира в подходящи опаковки при температура от 0 до 2 градуса
Целзий.
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кюфтета - замразени
1.Да са произведени в месопреработвателни предприятия регистрирани по чл.12 от
Закона за храните, отговарящи на изискванията на технологичната документация на фирматапроизводител.
2.Формата на месните заготовки да бъде правилна, консистенцията мека, свойствена за
формувана месна маса, повърхността да е чиста, гладка, без разкъсване, мирисът и вкусът да
бъдат свойствени за вида на заготовката, месните заготовки да са произведени съгласно
изискванията на Регламент /ЕО/ № 852 и 853/2004 г., да носят идентификационна маркировка
съгласно тези нормативни документи и да се транспортират в подходящи опаковки при
температура от 0 до 2 градуса Целзий.
3.В технологичната документация на производителя да са отбелязани и следните
качествени показатели на продуктите: водно съдържание в %, съдържание на белтък в %,
съдържание на мазнини в %, съдържание на съединителна тъкан в %.

4.Транспортирането на заготовките да се извършва със специализирани хладилни
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Пиле и птичи разфасовки - замразени
1.Опаковка: от 1 до 1.5 кг. вакуум с гарантиран срок на годност от фирматапроизводител.
2.Да отговарят на изискванията на Регламент /ЕО/ №543/2008г., № 1234/2007г., №
853/2004г. на ЕС и Наредба № 32/23.03.06г. за окачествяване, съхранение и предлагане на месо
от домашни птици. Общите изисквания за качеството на месото да отговарят на клас А-труп
добре закръглен, гръдна кост огъваема, добре покрита с мускули, бутчета месести, без счупени
кости, без травми, несвойствени петна и оцветяване, кожа еластична и без разкъсвания,
съдържанието на абсорбирана вода да не надхвърля изискванията на Приложение 7 и 8 от
Регламент /ЕО/ №543/2008 г., без консерванти и маринати.
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Риба - замразена
1.Да отговаря на изискванията на Регламент /ЕО/ № 853/2004г., да е обработена, добре
почистена от гръбначни кости и вътрешности, съхранявана само в предприятия регистрирани по
чл.12 от Закона за храните. В случай, че произходът на рибата е от друга държава, да са спазени
всички законови изисквания по отношение на граничния и ветеринарен контрол, да е замразена и
транспортирана при необходимата температура, опакована с идентификационна маркировка и
етикетирана.
2.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Трайни колбаси, кренвирши
1.Да са произведени в предприятия регистрирани по чл.12 от Закона за храните с
технологична характеристика на производителя.
2.Да има следните показатели: външен вид - чиста повърхност, специфичен вкус,
етикетирани.
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
8.Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на „Домашен социален
патронаж” към община Годеч;
№
Наименование на продукта
мярка к-во
1 ЛУК КРУМИД
кг
270
2 КАРТОФИ
кг
550
3 МОРКОВИ
кг
40
4 ЧУШКИ ПРЕСНИ
кг
80
5 ЗЕЛЕ
кг
230
6 ЛУК ЧЕСЪН
кг
3
7 КРАСТАВИЦИ
кг
90
8
9
10
11
12
13
14
15

ТИКВИЧКИ
КОПЪР
МАГДАНОЗ
ЦЕЛИНА
ЛУК ПРАЗ
ДИНЯ
СПАНАК
ПРЕСНИ ДОМАТИ

кг
вр
вр
вр
вр
кг
кг
кг

25
90
180
5
20
120
60
20

Зеленчуци и плодове
1.Да отговарят на изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане
на пазара на пресни зеленчуци и плодове, съгласно националното и европейско законодателство,
определени в Приложение № 1, част А и Б на Регламент /ЕО/543/2011 г. и да съответстват
минимум на клас 1, както и на Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и
контрол за съответствие на зеленчуци, както и на Регламент /ЕО/1234/2007 г.

2.Да притежават всички основни характеристики и свойства типични за вида, сорта или
търговския тип, да са цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и
оцветяване, без чужд мирис и вкус и без видими остатъци от средства за борба с болести и
вредители.
3.Възложителят няма да приема зеленчуци и плодове с лошо качество, което ги прави
негодни за консумация.

9.Обособена позиция №9 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Домашен
социален патронаж” към община Годеч;
Наименование на
№ продукта
мярка
к-во
1 БОБ
кг
120
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ОРИЗ
ГРИС
ФИДЕ
НИШЕСТЕ
МАКАРОНИ
ГАЛЕТА
ЧЕРЕН ПИПЕР
ЧЕРВЕН ПИПЕР
ДАФИНОВ ЛИСТ
ЧУБРИЦА
СОДА ЗА ХЛЯБ
БАКПУЛВЕР
ВАНИЛИЯ
КЪРИ
КУРКУМА
БУЛЬОНИ
СУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ДЖОДЖЕН
СМИНДУХ
ЯЙЦА
БРАШНО
СОЛ
ОЛИО
ОЦЕТ
ЮФКА
ЗАХАР
БИСКВИТИ
ЦАРЕВИЧНО БРАШНО
БИШКОТИ
ХАЛВА
ЛОКУМ
МАЯ
РИБА -КОНСЕРВА
ПАСТЕТ
ДОМАТИ
ГРАХ /замразена/
ПАПРИКАШ
ЛЮТЕНИЦА
КИСЕЛИ КРАСТАВИЦИ
КОМПОТ
ЗЕЛЕН ФАСУЛ
МАРМАЛАД

кг
кг
кг
бр
бр
кг
бр
бр
бр
кг
бр
бр
бр
бр
кг
бр
бр
бр
бр.
бр
кг
кг
кг
кг
бр
кг
бр
кг
бр
кг
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

150
30
27
400
135
4
170
70
40
2
10
30
495
20
1
170
9
30
20
2400
300
60
380
6
120
180
115
25
60
10
20
140
200
200
300
72
360
170
80
290
290
20

44 ДОМАТЕНО ПЮРЕ

бр

165

Тестени изделия /къси макарони, фиде /
1.Опаковка: върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Да са от брашно „Бяло” и „Добруджа”, без обогатители и оцветители, със свойства за
тестени изделия, вкус - без горчивина и застоялост, с минимално съдържание на сол и/или захар,
свойствен мирис без странични неприсъщи миризми, цвят - бял до жълтеникав, еднакъв, без
признаци на недобро омесване, стъкловиден лом, състояние след сваряване - еластично, без
слепвания, разкъсвания, без хрускане при дъвчене, увеличение на обема - не по-малко от 2.5
пъти.
3.Да са със срок на трайност до една година от датата на производството.
4.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Зрял боб, лющен зрял боб, леща и лющена леща
1.Опаковка: пакет от 0.500 кг. до 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Да имат следните показатели: състав - еднороден, зърна добре развити, здрави, без
мирис на мухъл и запарено, външен вид - цели зърна с не повече от 3 % примеси и влага не
повече от 12 %, заразеност не се допуска.
3.Срок на годност 18 месеца от датата на производството.
4.Да се транспортират опаковани в с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Ориз
1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да има следните показатели: състав - еднороден, зърна без мирис на мухъл и запарено,
външен вид - цели зърна, приблизително еднакви, необрашнени, цвят - бял до кремав, влага до 15
%, примеси до 0.2 %, заразеност не се допуска.
3.Да се транспортира опакован с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Грис
1.Опаковка: пакет от 0.500 кг или 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Да има следните показатели: състав - дребнозърнест, полумен при смилане на
обикновена пшеница, външен вид - отговарящ на съдържанието, цвят - кремав, без наличие на
тричави частици, вкус и мирис - свойствени, без горчивина, киселина и без мирис на плесен и
запарено, необявени хранителни добавки и заразеност не се допускат.
3.Да се транспортира опакован с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Нишесте – пшенично и царевично
1.Опаковка: пакетче от 0.080 кг или 0.100 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Да се транспортира опаковано в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Подправки
1.Опаковка: фирмена, оригинална, с ненарушена цялост, върху опаковката щемпел с
датата на производство, производител и срок на годност.
Захар
1.Опаковка: пакети по 1 кг., върху опаковката щемпел с датата на производство и
производител.
2.Да отговаря на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от
човека /обн. ДВ бр. 89 от 20.09.2002 г./ и да е с наименование „Рафинирана бяла захар” или
„Екстра бяла захар”.

3.Да се транспортира опакована в кашони с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Бисквити
1.Опаковка: обикновени бисквити в пакет, върху опаковката щемпел с датата на
производство, производител и срок на годност.
2.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Брашно „Бяло” и царевично
1.Опаковка: фирмена, оригинална с ненарушена цялост маркировка, върху опаковката
щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е произведено по утвърден стандарт „България” и/или царевично брашно и да
отговаря на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./.
3.Да се транспортира опаковано в стекове с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Сол
1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е йодирана с калиев йодат и в съответствие с Наредбата за изискванията към състава
и характеристиките на солта за хранителни цели /обн. ДВ бр. 11 от 6.02.2001 г.
3.Да се транспортира опакована в стекове с транспортни средства съобразно
нормативните изисквания.
Олио
1.Опаковка: фирмена, оригинална маркировка, върху опаковката щемпел с датата на
производство, производител и срок на годност.
2.Да имат следните показатели: външен вид – бистър, цвят – светложълт, вкус и мирис –
свойствен, не се допускат примеси, включително от други масла и утайки.
3.Да се транспортира опаковано с транспортни средства съобразно нормативните
изисквания.
Оцет
1.Опаковка: бутилка от 500 мл или 700 мл, фирмена, оригинална маркировка, върху
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност.
2.Да е произведен чрез оцетно-кисела ферментация, предназначен за хранителни цели.
3.Да има следните показатели: външен вид – бистър, цвят, вкус и мирис – свойствени, не
се допускат утайки, примеси и изкуствено оцветяване.
Пастет и русенско варено
1.Опаковка: кутии с пълна херметичност без бомбаж, фирмена, оригинална с ненарушена
цялост маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на
годност.
2.Съдържанието да изпълва кутията изцяло, да е с гладка повърхност, хомогенна, без
кървави петна, кожи и сухожилия, фина и мека консистенция, с приятен специфичен вкус и
мирис, масленост в сухото вещество не повече от 65 % от общата маса за пастета и не повече от
36 % за русенско варено, готварска сол не повече от 2-2.5 %.
Консервирани хранителни продукти
1.Опаковка: буркан с нетно тегло според фирмата–производител (да се посочи в ценовата
оферта), с фирмена, оригинална маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство,
производител и срок на годност.
2.Консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж не се приемат.
3.Да имат следните показатели:
- състав: според обявения върху етикета на всеки асортимент;
- външен вид: отговарящ на съдържанието;
- цвят: естествен, съответстващ на цветовете на използваните плодове, зеленчуци и
смеси;
- вкус и мирис: приятни, съответстващи на плодовия, зеленчуковия или смесен състав,
без страничен привкус и мирис;
Количествата хранителни продукти по обособени позиции, посочени в техническите
спецификации /количествените сметки по обособени позиции/, са прогнозни, приблизително
необходими за едногодишния период.

В случай, че за срока на действие на договора за поръчка нормативните изисквания за
храненето на децата бъдат променени, доставяните хранителни продукти могат да бъдат
променени като вид, качество и др. в зависимост от настъпилите нови нормативни изисквания.

10. Обособена позиция №10 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален патронаж”
към община Годеч “

№

Наименование на
продукта

10 ХЛЯБ

мярка

бр

к-во

4360

Хляб бял, „Добруджа”
1.Да е произведен от брашно „Бяло”, „Добруджа” с по-ниско пепелно съдържание,
питейна вода, мая и сол по БДС 602-87, производителя да е регистриран по чл.12 от Закона за
храните.
2.Правилно оформена франзела с гладка чиста външна повърхност, без пукнатини и
грапавини, добре изпечена, еластична и нелепнеща кора, добре измесен и изпечен, равномерна
шупливост, приятен вкус и мирис, влага не повече от 45 %, сол процент сухо вещество до 2.2 %,
не се допускат плесени, примеси и патогенни микроорганизми, при натиск с ръка да
възстановява първоначалната си форма.
3.Да не съдържа оцветители и консерванти.

