ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ДГ 37 „ВЪЛШЕБСТВО” - РАЙОН “ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1. Доставяните мляко и млечни хранителни продукти; хляб; месо и месни
хранителни продукти, риба и яйца; пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови
консерви и пакетирани хранителни продукти да отговарят на национални стандарти,
стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган,
или на международни стандарти за управление на качеството.
2. Да са спазени изискванията на:
Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 година;
Наредба № 1 от 26 януари 2016 година за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от
5.02.2016 г;
(iii) Наредба №1 от 9.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от
22.01.2008 година;
(iv)
Наредба №2 от 7.03.2013 година за здравословно хранене на децата на възраст от
0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от
19.03.2013 г;
(v)
Наредба №2 от 23.01.2008 година за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 година;
(vi)
Наредба №3 от 4.06.2007 година за специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ,
бр. 51 от 26.06.2007 година, ДВ, бр. 30 от28.03.2001 година;
(vii) Наредба №9 от 16.03.2001 година за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 година;
(viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр.
102 от 12.12.2014 година;
(ix) Наредба №16 от 28 май 2010 година за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 година;
(x)
Наредба №4 от 19 февруари 2008 година за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти,
ДВ. бр.23 от 29.02.2008 година;
(xi) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от
6.12.2002 година;
(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр.
107 от 15.11.2002 година;
(xiii) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 година;
(i)
(ii)

(xiv) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека,
предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 година;
(xv) Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от
човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 година,
(xvi) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 година,
(xvii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека,
ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 година,
(xviii) Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на
храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 година,
(xix) Наредба №32 от 23.03.2006 година за окачествяване, съхраняване и предлагане
на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;
(xx) Наредба №6 от 10.08.2011година за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011година;
(xxi) Наредба №9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр.
73 от 20.09.2011година;
(xxii) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 година;
(xxiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
(xxiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
(xxv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
(xxvi) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно
защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това
операции;
(xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне
на максималното съдържание на някои замърсители в храните;
(xxviii)
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен
характер;
(xxix) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за
защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни
с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени
правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни
преходни разпоредби;
(xxx) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни
2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца,

храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния
хранителен прием за регулиране на телесното тегло;
(xxxi) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно
състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които
имат непоносимост към глутен;
(xxxii) Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012
година относно стандартите за търговия с маслиново масло;
(xxxiii)
Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;
(xxxiv)
Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10
ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или
предназначени за влагане в или върху храни;
(xxxv)
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 година относно хигиената на храните;
(xxxvi)
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за
храните от животински произход;
(xxxvii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно определянето на специфични правила за
организирането на официалния контрол върху продуктите от животински
произход, предназначени за човешка консумация;
(xxxviii) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни;
(xxxix)
Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от
животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко;
(xl)
Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;
(xli)
Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16
декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за
добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
(xlii)
Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г
относно микробиологичните критерии за храните;
(xliii)
Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за
определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) №
1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците
и на преработените плодове и зеленчуци.

3. Доставяните кокоши яйца да са клас “А”, теглова категория “L”, да са
маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца
за консумация.
4. Доставяните продукти от птиче месо да са клас “А”.
5. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да бъдат със съответното най-високо
качество – клас І.
6. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са зрели, твърди, без гъбични
поражения, без набивания и без повреди, дължащи се на ниски или високи
температури.
7. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са опаковани и маркирани
съгласно чл.10, чл.11 и чл.12 от Наредба №16/28.05.2010 година за изискванията за
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска
доставката на загнили, развалени и негодни за консумация плодове и зеленчуци.
8. Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху
всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не
по-малко от 2/3 /две трети/ от целия срок на годност за конкретния вид продукт.
9. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани съгласно
Наредба №9/16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и
Наредба № 2 от 07.03.2013г. за хранене на деца до 3 годишна възраст.
10. Доставяният хляб и тестени изделия да са в срок на годност, отбелязан
върху всяка отделна опаковка и произведени в деня на доставката.
11. Доставяните мляко, млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни
продукти, риба, яйца, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти да бъдат със съответната нормативно определена характеристика за
качество на всеки продукт, изисквана за детските градини.
12. Съгласно чл.48, ал.2 от Закона за обществените поръчки, всяко посочване на
стандарт в тази техническа спесификация, да се счита допълнено с думите „или
еквивалентно/и”.
Изисквания към участника:
1. Валидни сертификати: ISO 22000:2005 за безопасност на храните и ISO
9001:2008 за управление на качеството с обхват доставка на хранителни продукти или
техен евивалент.
2. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за
произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва
при спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания.
3. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко склада на
детската градина със специализиран транспорт.

4. Амбалажът от доставките на плодови и зеленчукови консерви, под формата на
бутилки, буркани и каси е обменен. Изпълнителят е длъжен при всяка следваща
доставка да прибере от детското заведение свободния амбалаж.
Изисквания към опаковката:
1.Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават
условия за замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества.
2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост.
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български
език.
4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по
отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства,
състав, трайност, начин на производство и употреба.
5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка,
посочени в образеца на ценовото предложение.
6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл.4, т.1а от Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е
обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба.
Изисквания към транспортирането:
При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на
Регламент (ЕО) № 852/2004 година (OB L 139.30.4.2004 г.) относно хигиената на
храните и действащото българско законодателство.
Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да
притежават удостоверение за регистрация, издадено от БАБХ.

