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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЗАКУСКА И
ОБЯД ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ
ОТ 1-ВИДО VHI-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. ПРОВАДИЯ"
С Д В Е ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА
ЗАКУСКА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ ОТ IВИ Д О IV-ТИ КЛАС В I ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ"
ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ОБЯД ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ Д О VIII-МИ КЛАС НА I ОУ „ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ" - ГР. ПРОВАДИЯ"

I. Изисквания към храната.
Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата
документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания,
посочени в т. 1 и 2 от настоящата спецификация.
Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания:
1.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички
изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;
1.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;
1.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията,
предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
1.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на
Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;
1.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на
Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
1.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;
1.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.
1.8. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за
ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-0173/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на
учениците.
1.9. При приготвяне на обедното меню, всеки участник следва да се съобрази с
изискванията за грамажа за съответните ястия за двете възрастови групи - ученици от 1-ви
до IV-ти клас и ученици от V-ти до VIH-ми клас. Всеки обяд трябва да съдържа минимум
следните компоненти:
- първо ястие: супа - най-малко два пъти седмично следва да се предлага супа със
съдържание на месо или месни продукти;
- второ ястие: основно ястие - готвено, печено, скара, придружено с гарнитура или
салата (спрямо сезона) - допустимо е най-много два пъти седмично да се предлага постно
ястие;
Страница 2 от 4

- питка - най-малко два пъти седмично следва да бъде предоставяна пълнозърнеста
питка.
I. 10. При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид
следните изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню:
Тестено изделие - закуска с пълнеж от локум, мармалад или течен шоколад закуската следва да се предлага най-много един път седмично;
Плод съобразен със сезона - следва да се предлага най-малко два пъти
седмично;
Сандвич с пълнозърнест хляб - закуската следва да се предлага най-малко един
път седмично;
Тестено изделие - закуска с пълнеж от млечни или месни продукти - закуската
следва да се предлага най-много един път седмично.

II. Доставка на готовата храна.
- Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя закуските в деня на
доставката и да ги доставя на следния адрес: гр. Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий
№82А, сградата на ЮУ ..Христо Смирнснски" - гр. Провадия до 8,00 часа всеки учебен
ден.
- Участникът, определен за изпълнител, трябва ежедневно да приготвя и доставя
обедна храна на следния адрес: гр. Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №82А, сградата
на I ОУ „Христо Смирнснски"' - гр. Провадия, до 12,00 часа всеки учебен ден.
III. Изисквания към опаковките
Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да
предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му
характеристики. Всеки доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци,
пакетирани десерти, закуски и др.) да бъде етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за
изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, придружени от търговски
документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен документ,
съгласно изискванията на Закона за храните.
Храната се доставя за разпределяне на място в специално помещение в сградата на
Възложителя, като същата следва да се пренася в термофорни кутии/съдове, запазващи
нейните органолептични качества. Храната се разпределя от служители на Възложителя в
собствена посуда.
IV. Прогнозна стойност и финансиране
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 200 000,00 лева без ДДС.
Прогнозната стойност на Първа обособена позиция е 34 000,00 лева без ДДС.
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Прогнозната стойност на Втора обособена позиция е 166 000.00 лева без ДДС.
Финансирането на поръчката по Първа обособена позиция се осъществява чрез
средства предвидени в Постановление № 308 от 20.10.2010 година за осигуряване и
разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи
в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас.
Финансирането на поръчката по Втора обособена позиция до 31.05.2015 година е
осигурено със средства по проект финансиран от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". След изтичане на
посоченият срок финансирането ще се извършва или чрез друг проект или със средства на
бюджета на училището.
V. Изисквания към Изпълнителя на обществената поръчка:
1. Да е изпълнил най-малко една услуга с предмет еднакъв или сходен на предмета
на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
заявлението или на офертата. В случай, че участникът ще представи оферта и за двете
позиции едновременно. Възложителят поставя изискване участника да е изпълнил наймалко две услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „услуги, сходни с предмета на поръчката" се разбират: приготвяне и
доставка до краен потребител на готова храна за консумация
закуски и/ши обяди и или
вечери.
2. Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство
(собствено, наето, лизинг), чрез което ще се извършва доставката на приготвената храна,
което да е регистрирано от Българска агенция по безопасност на храните като транспортно
средство за превоз на хранителни продукти.
3. Участникът трябва да разполага с минимум един обект, регистриран като обект за
производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните.

Изготвили:
Работник кухня:
(Жана Георгиева)

Медицински фелшер:
(Ст,

Радева)
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