Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изисквания към кандидата за участие и изпълнение
на поръчката
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа
на 12.01.2015г. от 9,00ч. За резултатите от работата на комисията, подалите оферти ще
бъдат уведомени на посочените от тях контакти за връзка.
Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по
предмета на поръчката, независимо от това дали участва самостоятелно или като
участник в обединение.
Срок на изпълнение на поръчката: януари – декември 2015г., като не се включват в
посочения срок неучебните дни през 2015г.
Място на изпълнение на поръчката: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
– гр. Варна
Срок на валидност на предложенията : не по-малък от 12 / дванадесет/ месеца
Изисквания за качество:
Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона на храните;
да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията,
предвидени в закона за храните и свързаните с него подзаконови норманивни актове;
Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детските заведения;
Наредба №9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните , предлагани в детските заведения и училищата;
Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците ;
Наредба №16 от 28.05.2010г. за изисквания за качество и контрол за съответствие на
пресни плодове и зеленчуци;
Наредба №5 от 25.05.2006г.за хигиената на храните;
Наредба №8 от 16.04.2002г. за изискванията към използване на добавки в храните ;
Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарни изисквания за съхранение и
използване на особено бързо-развалящите са хранителни продукти;
Наредба №21 от 15.10.2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на
добавките, предназначени за влагане в храни;
Наредба №31 от 29.07.2004г. за максимално допустимите количества замърсители в
храните;
Доставените закуски да бъдат приготвени, съгласно “ Сборник рецепти за ученическо
столово хранене”, издателство “ Техника”, 2012г., одобрен с писмо № 74-0173/28.06.2012г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на
учениците. Основните компоненти на закуската да включват разнообразни хранителни
продукти и кулинарни изделия. Закуските могат да бъдат:
- тестени закуски с намалено влагане на мазнини и със зеленчуковаи /или млечна
плънка
- сандвичи с млечен продукт, меса или зеленчуци.
Месата и колбасите, влагани в закуските да не са тлъсти. Млечните продукти да са с
намалена масленост до 2% мазнини и без добавени растителни мазнини. Същите могат

да бъдат: кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно- кисели напитки.
Закуските да са приготвени от пълнозърнесто или ръжено брашно.Доставените плодове
и зеленчуци да са според сезона, да са свежи и да не се повтарят в рамките на една
седмица. Доставените сокове да са натурални и 100% плодови. За алергичните към
млякото деца, за деца с непоносимост към лактоза/млечна захар/ и диабетно болни деца
да не се предлагат и доставят млечни напитки, същите да бъдат заменени с чай с мед.
Технически изисквания :
Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал с
необходимото образование и квалификация за изпълнение на поръчката.
Участникът в процедурата предлага седмично меню, което да включва закуски в
необходимите количества,видове, съдържание,начин на приготовление и съхранение в
пълно съответствие на всички приложими нормативни актове. Директорът на
училището /възложител/ ,или друг служител, определен от него,има право да изиска
промяна в менюто, ако то или част от него не отговаря на задължителните нормативни
изисквания.В този случай изпълнителят е длъжен да направи съответните промени в
менюто. Млякото, млечните продукти и хлябът да са произведени по БДС или
еквивалентно. Доставката на закуските, плодовете и зеленчуците да се извършва в
опаковка, съобразени н Наредба №5 / 25.05.2006г. за хигиената на храните и с
хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи.Доставените плодове и
зеленчуци да са според сезона, да са свежи и да не се повтарят в рамките на една
седмица. Приготвянето на закуските да се извършва съгласно Наредба№6/10.08.2011г.
за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба
№9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните , предлагани в детските заведения и училищата.Доставените закуски, плодове
и зеленчуци да бъдат съпроводени с документ за качество. Възложителят има право да
иска от изпълнителя увеличаване или намаляване количествата на доставките според
броя на учениците. Ежедневно директорът на училището /възложител/ , или друг
служител , определен от него контролира количеството и качеството на закуските
плодовете и зеленчуците и правилното рационално хранене на децата. При
установяване на доставка, която не отговоря на настоящите технически спецификации
и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, директора
на училището /възложител/ или друг служител, определен от него , има право да
направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изисква нова, напълно
отговаряща като съдържание ,количество и качество,начин на доставяне на технически
спецификации и на договорните условия ,включително на приложимите нормативни
актове .В този случай изпълнителят е длъжен незабавно и своевременно да достави
храна, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните
условия, включително на приложимите нормативни актове.В този случай
транспортните разходи за не приетата доставка са за сметка на изпълнителя.
Доставки:
участникът определен за изпълнител да извършва доставката ежедневно и в зависимост
от заявените от училището брой ученици, съобразно подадена заявка от
възложителя.Доставките да се извършват на следния адрес: гр. Варна, ОУ" Добри
Чинтулов", ул. " Милосърдие" №12
Квалификационни изисквания към кандидатите:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5
и ал. 5 от ЗОП;
3. Ценово предложение, поставено в непрозрачен плик с надпис “ Предлагана цена”;
4. Доказателства за технически възможности и/или референции от изпълнени сходни
обществени поръчки – декларация за сключени и изпълнени успешно с предмет
приготвяне и/или доставка на храна за училища или приготвяне на място на храна за
училища (столово хранене), придружен с копие от съответните договори или
референции за добро изпълнение;
5. Документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде
приготвяна храната за децата и учениците и Удостоверение от РЗИ или БАБХ за
регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните;
6. Документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва
доставката на храна, и регистрация от РЗИ по реда на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 за
условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено
предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаро
медицинската дейност;
7. Списък на екипа, отговорен за изпълнение на обществената поръчка, придружени с
дипломи за завършено образование и/или други документи, удостоверяващи
квалификацията;
8. Документ, доказващ ангажираността на диетолог при изпълнението на договора за
доставка на храна по настоящата процедура както и диплома за завършено образование
със специалност „диетолог”.
9. Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години
или декларация (в свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър при
Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ или еквивалентни документи за чуждестранните
участници, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното
законодателство на участника;
10. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.
От участие в процедурата се отстраняват кандидати при наличие на някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП от ЗОП.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от
него представител в канцеларията на ОУ „Добри Чинтулов”, град Варна, ул.
"Милосърдие" №12, до 16.00 часа на 09.01.2015 г. или по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка. Върху плика участника посочва име, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. В
случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от
възложителя до 16.00 часа на 09.01.2015 г.
Офертата и цялата документация включена в нея да бъдат изготвени на хартиен
носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод
на български.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо от
това дали участва самостоятелно или като участник в обединение.
Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично
упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
Подаване на офертите
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика участника посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. В случай, че
офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до

16.00 часа на 09.01.2015 г.Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти,
които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на
Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се
приема и се връща незабавно на участника:
• представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
• представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
• представената оферта е постъпила след изтичане на крайния
срок.
Място и срок за подаване на предложенията за участие:
• До 09.01.2015г. до 16,00ч. в канцеларията на ОУ”Добри Чинтулов” – гр.Варна
• Постъпилите предложения ще бъдат отворени и разгледани в ОУ” Добри
Чинтулов” на 12.01.2015г.
• При сключване на договор, определеният Изпълнител да представи документи,
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл.47, ал.1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5.

