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ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

        І. Предмет на обществената поръчка: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ /ГРУПИ/ за ЦДГ „Звездица” – Русе 

        Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставката на хранителни 

продукти за ЦДГ „Звездица” – Русе. 

        За да се приготви и предостави на децата здравословна и вкусна храна, персоналът 

на детската градина следва да осигури ритмичната доставка на гарантирано качествени 

продукти. 

        Във връзка с горната цел се обявява настоящата открита процедура за 

определянето на доставчик, който е натрупал опит в дейността – предмет на поръчката 

и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова страна на 

по-рано сключени договори със същия предмет. 

 

        Хранителните продукти са разделени по позиции /групи/, съгласно Закона за 

храните и са описани в съответните Приложения (от № 1 до № 14). 

        Участниците подават предложения за една или за няколко от обявените позиции, 

като внасят отделна гаранция за всяка от тях. 

        Спечелилият кандидат се определя по реда и при спазване изискванията на Закона 

за обществените поръчки (ЗОП). 

 

        ІІ. Квалификационни изисквания към участниците: 

        1/ Да имат предмет на дейност, отговарящ на предмета на поръчката. 

        2/ Да притежават опит в производството и/или доставката на съответните 

продукти, за които кандидатстват. 

        3/ Да са в състояние да доставят заявените количества до крайния потребител. 

        4/ Да гарантират добрия търговски вид на предлаганите продукти. 

        5/ Да гарантират пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството. 

 

        Количествата, посочени в отделните Приложения, са ориентировъчни за 

едногодишния период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските 

заведения средства. 

        Доставките следва да се извършват по предварителна заявка, конкретизираща вида 

и количествата от съответния продукт. Недопустима е заявката и доставката на 

продукти, които не са включени в обособените позиции на поръчката. 

        Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според 

конкретните нужди към датата на съответната заявка, както и да заявява само част от 

изброените в приложението за съответната позиция продукти. 

        Доставчикът е длъжен да осигури транспорта. 
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        Доставките ще се извършват до склада на детската градина в гр. Русе, на ул. 

„Ловеч” 25. 

        Доставките се извършват ежедневно – от 6:30 до 10:30 часа.  

        В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на 

количеството съгласно заявените количества от съответния продукт се извършва в срок 

най-късно до 2 (два) часа от предявяване на рекламацията. 

 

 

        ІІІ. Технически условия за изпълнение на поръчката (по групи храни): 

 

 

        За позиция 1 – Доставка на мляко и млечни продукти 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия на едро с храни от животински произход, издадено от 

ОДБХ на основание чл. 12 от Закона за храните, даващо право за продажба на 

мляко и млечни продукти, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи документ за собственост 

(копие от регистрационния талон на автомобила или договор за лизинг), 

придружен от Удостоверение за регистрация на транспортното средство, 

издадено от ОДБХ на основание чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно-

медицинската дейност, даващо право за превоз на мляко и млечни продукти. 

 

        За позиция 2 – Доставка на месо и месни продукти 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена производствена сграда или собствена/наета складова база – да 

представи копие от документа за собственост или договор за наем, придружен 

от: 

 Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от 

животински произход – „Месопреработвателно предприятие”, издадено от 

ОДБХ на участника на основание чл. 12 от Закона за храните и/или 

 Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни от животински 

произход, изадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от Закона за 

храните, даващо право за продажба на месо и месни продукти, вкл. на птиче 

месо и птичи продукти. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила или договор за лизинг, придружен от Удостоверение за 

регистрация на транспортното средство, издадено от ОДБХ на основание чл. 

246, ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, даващо право за 

превоз на суровини и храни от животински произход, на месо и месни продукти, 

включително замразени птици и птичи продукти. 
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        За позиция 3 – Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена производствена сграда или собствена/наета складова база – да 

представи копие от документ за собственост или договор за наем, придружен от 

Удостоверение, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона за храните за 

регистрация на обект за производство или търговия с хляб и хлебни изделия и 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 4 – Доставка на зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Зеленчуци – сурови, консервирани и 

сготвени”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 5 – Доставка на други храни 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Други храни”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 6 – Доставка на масла и мазнини 

        Участникът следва да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Растителни масла, маргарини, 

халварини”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 7 – Доставка на варива 

        Участникът да разполага със: 
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- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Варива”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 8 – Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия на едро с храни от животински произход, издадено от 

ОДБХ на основание чл. 12 от Закона за храните, даващо право за продажба на 

„Риба, други морски храни и рибни продукти”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила или договор за лизинг, придружен от Удостоверение за 

регистрация на транспортно средство, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, 

ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, даващо право за превоз на 

„Риба, други морски храни и рибни продукти”. 

 

        За позиция 9 – Доставка на картофи и кореноплодни 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Картофи и кореноплодни”, издадено 

на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 10 – Доставка на плодове – пресни, нектари, плодови сокове, 

конфитюри и компоти 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Плодове – пресни, нектари, плодови 

сокове, конфитюри и компоти”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 
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        За позиция 11 – Доставка на яйца и яйчни продукти 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия на едро с храни от животински произход, издадено от 

ОДБХ на основание чл. 12 от Закона за храните, даващо право за продажба на 

„Яйца от птици и яйчни продукти”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила или договор за лизинг, придружен от Удостоверение за 

регистрация на транспортно средство, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, 

ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, даващо право за превоз на 

„Яйца от птици и яйчни продукти”. 

 

        За позиция 12 – Доставка на подправки – пресни и изсушени 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Подправки”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

        За позиция 13 – Доставка на месни и месно-растителни консерви 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия на едро с храни от животински произход, издадено от 

ОДБХ на основание чл. 12 от Закона за храните, даващо право за продажба на 

„Месни и месно-растителни стерилизирани консерви”, издадено на участника. 

- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила или договор за лизинг, придружен от Удостоверение за 

регистрация на транспортно средство, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, 

ал. 4 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, даващо право за превоз на 

„Суровини и храни от животински произход”. 

 

        За позиция 14 – Доставка на захар, захарни и шоколадови изделия, мед 

        Участникът да разполага със: 

- собствена или наета складова база – да представи копие от документ за 

собственост или договор за наем, придружен от Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от Закона 

за храните, даващо право за продажба на „Захар, захарни и шоколадови изделия 

и мед”, издадено на участника. 
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- собствени транспортни средства – да представи копие от регистрационния 

талон на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, издадено 

от ОДБХ. 

 

 

        ІV. Изисквания за качество 

        Хранителните продукти трябва да бъдат в начален срок на годност, да отговарят на 

изискванията за качество, съгласно действащата нормативна уредба в страната, 

изискванията на Закона за храните, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, 

издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредба № 16/28.05.2010 г. за 

изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, 

издадена от Министъра на земеделието и храните, Наредба № 8/16.04.2002 г. за 

изискванията към използване на добавки в храните, Наредба № 6/10.08.2011 г. за 

здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. в детските заведения и 

Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

        При всяка отделна доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени 

със сертификат за качество по БДС, съобразно изискванията на Закона за храните и 

ветеринарно-медицинско свидетелство за доставени продукти, съгласно изискванията 

на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 

        Млякото, млечните продукти, месото и месните продукти трябва да бъдат 

придружени с експертен лист за качество и санитарно разрешително. 

        Сиренето и кашкавалът (по Позиция 1) трябва да бъдат добре узрели. Месото (по 

Позиция 2) трябва да бъде чисто, без мазнина и без жили. Хлябът, закуските и 

козунаците (по Позиция 3), които не са във фабрична продуктова опаковка, трябва да са 

фолирани или надлежно опаковани. Пресните зеленчуци - домати и краставици (по 

Позиция 4) трябва да се доставят целогодишно. 

        При транспортирането и доставянето на продуктите трябва да бъдат спазени 

всички нормативно определени здравни и хигиенни норми. 

 

        V. Начин за образуване на предлаганата цена, включително и начин на 

заплащане 

        Предлаганите от участниците цени да се определят за килограм, литър и брой, в 

български лева, с включени ДДС и разходи за доставката франко склада на ЦДГ 

„Звездица”. 

        Цената по Позиция № 4 „Доставка на зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени” 

и по Позиция № 10 „Доставка на плодове – пресни, нектари, плодови сокове, 

конфитюри и компоти”, по посочените в съответните приложения от документацията 

подпозиции, да се определя съобразно периода на доставка (в сезона или извън сезона), 

като І-ви период обхваща времето от 01 май до 30 ноември, а ІІ-ри период обхваща 

времето от 01 декември до 30 април. 

        Цената на всяка от доставките трябва да не превишава цените на дребно на 

съответните продукти в търговската мрежа в гр. Русе към датата на съответната 

доставка. 
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        Доставките ще се извършват ежедневно, съгласно заявките на Възложителя, 

франко склада на ЦДГ „Звездица”. 

        Плащането ще се извършва разсрочено за срок от 1 година (365 дни), в лева по 

банков път.  

 

        VІ. Срок за изпълнение на поръчката – една година (12 месеца), считано от 

датата на сключване на договора със спечелилия участник. 

 

        VІІ. Контрол по изпълнението на договора – Изпълнението на сключените в 

резултат на настоящата открита процедура договори ще бъде контролирано от 

Счетоводителя и Домакина на ЦДГ „Звездица”. 

 

 

 

 


