Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
По позиция № 1 – млека за кърмачета, преходни млека и млека за малки деца

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка

Опаковка - грамаж
Търговско наименование на продукта
Количество за 12 месеца
Ед.цена на кг. без ДДС
Обща стойност без ДДС
Млека за кърмачета от 0 - 6 месеца
кг.


1600 кг.


Преходни млека за кърмачета от 6-12 месеца
кг.


1000 кг.


Млека за малки деца-
от 12 до 36  месечна възраст
кг.


500 кг.


Специални млека за специални медицински цели – за хранене на недоносени деца и родени с ниско тегло
кг.


250 кг.



Обща стойност на позицията без ДДС: ………………………………………………………….

Забележка: В графа „опаковка“ участникът посочва колко е грамажа /нетно тегло/ на единична бройка.

Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3



Дата..........................................

Подпис и печат.....................................................................................

Име и фамилия..............................................................................

Длъжност.........................................................................................

















Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба за изискванията към състава,характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходни храни;
3. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
4. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
5. Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели;
6. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качестовата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
7. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
	Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
	 Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.






















Приложение 1.2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
По позиция № 2  ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка кг.
Опаковка - грамаж
Търговско наименование на продукта
Количество за 12 месеца
Ед.цена на кг. без ДДС
Обща стойност без ДДС
Високостепенно хидролизирани млека
кг.


100 кг.


Частично хидролизирани млека
кг.

.
30 кг.


Антирефлуксни млека
кг.


50 кг.


Млека за лактозен интолеранс и диария
кг.


30 кг.




Обща стойност на позицията без ДДС: ………………………………………………………….

Забележка: В графа „опаковка“ участникът посочва колко е грамажа /нетно тегло/ на единична бройка.


Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата..........................................

Подпис и печат.....................................................................................

Име и фамилия..............................................................................

Длъжност.........................................................................................



















Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
4. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
5. Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели;
6. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
7. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
	Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.


























Приложение 1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 3 – Храни на зърнена основа и детски храни - пюрета, предназначени за кърмачета и малки деца

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка/грамаж
Количество за 12 месеца
Ед. цена на кг. без ДДС
Обща стойност без ДДС
І. Детски пюрета
в т.ч.:





1.Плодови пюрета
кг.

600 кг.


2.Зеленчукови пюрета
кг.

700 кг.


3.Месни пюрета
кг.

1500 кг.


ІІ. Храни на зърнена основа- детски каши в т.ч.:





1.Млечни каши - инстантна
кг.

700 кг.


2.Готови за консумация млечни каши 
кг.

100 кг.


3.Безмлечни каши
кг.

100 кг.




Обща стойност на позицията без ДДС: ………………………………………………………….

Забележка: В графа „Опаковка/грамаж“ участникът посочва вида на опаковката /бурканче или кутия/ и нейния грамаж като нетно тегло на единична бройка.


Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3.


Дата..........................................

Подпис и печат.....................................................................................

Име и фамилия..............................................................................

Длъжност.........................................................................................









Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
4. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
5. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
6. Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца;
7. Наредба за изискванията към състава,характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходни храни;
8. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение;
9. Регламент № 609 от 2013 год на ЕС, относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло;
10. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
11. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
	 Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.

Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.















Приложение 1.4
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 4 - Захарни изделия

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка
Количество за 12 месеца
Ед.цена на кг./бр. без ДДС
Обща стойност  без ДДС 
Бисквити – обикновени
бр.
Опаковка на производителя
пакет 0,330 кг.
350 бр..


Бисквити чаени
бр.
Опаковка на производителя
пакет 0,150 кг.
1300 бр.


Конфитюр
кг.
Буркан до 0,360 кг.
72 кг.


Мармалад
кг.
Буркан до 0,360 кг.
72 кг.


Локум
бр.
Кутия 0,150 кг.
300 бр.


Шоколад
бр.
Опаковка на производителя 0,040 кг.
300 бр.


Течен шоколад
бр.
Опаковка на производителя 0,200 кг.
20 бр.


Меденки
бр.
Опаквка на призводителя 0,040 кг.
600 бр.


Слънчогледова тахан халва
бр.
Опаковка на производителя 0,250 кг.
200 бр.


Кроасани
бр.
Индивидуална опаковка 0,055 кг.
2000 бр.


Сухи пасти
бр.
Индивидуална опаковка 0,038 кг.
800 бр.


Обикновени вафли
бр.
4 бр. в опаковка
100 бр. оп.


Шоколадови вафли
бр.
Индивидуална опаковка 0,035 кг.
100 бр.


                                                                                                                                            
Обща стойност на позицията без ДДС: ………………………………………………
Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3.
Дата..........................................
Подпис и печат................................................................................

Име и фамилия...............................................................................

Длъжност.........................................................................................


Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, жел-мармалади и подсладено пюре от кестени;
7. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
8. Наредба № 5 от 2006 год. На МЗ за хигиената на храните.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Конфитюри, желета и мармалади
Специфични изисквания:
Без признаци на бомбаж и с ненарушена херметичност.
	Конфитюрите да бъдат с над 60% плодово съдържание и съдържание на добавена захар до 50 %;
	без синтетични консерванти, подсладители и оцветители.














Приложение 1.5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 5 – Брашно, хляб и тестени изделия

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка
Количество за 12 месеца
Ед.цена на кг. без ДДС
Обща стойност без ДДС
Брашно – тип 500
кг.
Опаковка на производителя до 1 кг.
3000 кг.


Брашно – пълнозърнесто
кг.
Опаковка на производителя до 1 кг.
1000 кг. 


Хляб – нарязан
кг.
Опаковка на производителя
7500 кг.


Хляб –пълнозърнест,нарязан
кг.
Опаковка на производителя
7500 кг.


Сухар 
кг.
Опаковка на производителя
200 кг.


Козунак
кг.
Опаковка на производителя
100 кг.




Обща стойност на позицията без ДДС: ………………………………………………………….



Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата..........................................

Подпис и печат.....................................................................................

Име и фамилия..............................................................................

Длъжност.........................................................................................















Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
7. Наредба № 5 от 2006 год. На МЗ за хигиената на храните.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
	Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Специфични изисквания
Брашно 
Тип „Бяло”, ”Добруджа” или „Типово”, произведено по утвърден стандарт „България”.

Хляб 
Време на доставка – по ежедневни заявки, сутрин до 08.00 часа.
	Тип ”Бял”, ”Добруджа” или „Типов”,произведен по утвърден стандарт „България”.

Хляб пълнозърнест – нарязан
	Време на доставка – по ежедневни заявки, сутрин до 08.00 часа.
	В съответствие с показателите заложени в ТД ,без оцветители.


Козунак
Да отговаря на технологичната документация на производителя, без оцветители.







Приложение 1.6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Позиция № 6 – Мляко, млечни продукти и яйца

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка
Количество за 12 месеца
Ед.цена на кг./бр./литър без ДДС
Обща стойност без ДДС
Сирене-бяло саламурено
кг.
Пластмасова опаковка от 8 кг.
600 кг.



Кашкавал 
кг.
Опаковка на производителя до 1 кг.
150 кг.



Краве масло
кг.
Опаковка на производителя до 0.250 кг.
200 кг.


Прясно мляко-3% масленост
литър
Опаковка на производителя от 1 л.
15 000 л.


Кисело мляко- 
3%  и 3,6% масленост
бр.
Кофичка 0.400 кг.
25 000 бр.

 



Извара
с над 3% маслено съдържание
кг.
Опаковка на производителя до 0.500 кг.

100 кг.


Яйца
бр.
брой
15 000 бр.




Обща стойност на позицията без ДДС: ……………………………………………

Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата..........................................

Подпис и печат..............................................................................

Име и фамилия..............................................................................

Длъжност.........................................................................................












Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
7. Наредба № 5 от 2006 год. На МЗ за хигиената на храните.
8. Регламент № 853 от 2004 год , определящ специфичните изисквания за хигиена на хранителните продукти.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
	Да не се прекъсва хладилната верига по време на дистрибуцията за храните, които представляват благоприятна среда за размножаване на патогенни микроорганизми или техните токсини.
	Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Специфични изисквания 
Извара
Да не съдържа растителни мазнини

Сирене бяло саламурено от краве мляко
	Да е произведено в съответствие със стандарт БДС 14:2010 или по ТД,които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение III,секция IX,глава I (3) на Регл. 853/2004 и на качествените показатели за готов продукт съгласно действащото законодателство;
	Да не съдържа консерванти,стабилизатори и емулгатори;
	Сиренето да е със съдържание на готварска сол до 3,5 %;
	Да не съдържа растителни мазнини


Кашкавал от краве мляко
	Да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010 или по ТД,които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение III,секция IX,глава I (3) на Регл. 853/2004 и на качествените показатели за готов продукт съгласно действащото законодателство;
	Количеството на готварската сол е ограничено от 1,8 % до 2,6 %;
	Гарантирано е отсъствието на консерванти, стабилизатори и емулгатори;
	Съдържание на сухо вещество 56,0-58,0%,съдържание на млечни мазнини % в с.в. 44,0-48,0.
	Продуктът да е преминал технологичен срок на зреене
	Да не съдържа растителни мазнини


Масло краве
Да не съдържа растителни мазнини. Съдържание на млечна мазнина – не по-малко от 80% .

Прясно краве мляко
Да е произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията за сурово мляко на приложение III, секция IX,глава I (3) на Регл. 853/2004. Да е със съдържание на мазнини над 3%.Без добавени растителни мазнини.

Кисело краве мляко
Масленост – 3 % и 3.6 %;
	Киселото мляко да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010 или по ТД,които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение III,секция IX,глава I (3) на Регл. 853/2004.;
	Без добавени растителни мазнини.






































Приложение 1.7

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 7 – Месо, Птици, месни и птичи продукти, РИБА

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Артикул

Мярка

Опаковка/разфасовка

Количество за 12 месеца

Ед.цена на кг. без ДДС
Обща стойност без ДДС
Кайма смес 40/60
кг.
Опаковка на производителя
до 0,5 кг.
300 кг.


Кайма-свинско месо
кг.
Опаковка на производителя
до 0,5 кг.
100 кг.


Трайни колбаси шпек тип „Стара планина“
кг.
Стандартна
100 кг.


Свинско месо бут без кост
кг.
Разфасовка до 1,5 кг.
250 кг.



Свинска плешка
кг.
Разфасовка до 1,5 кг.
250 кг.


Агнешко месо /плешка,бут,котлет/
кг.
Разфасовка до 3 кг.

30 кг.



Телешко месо –шол
кг.
Разфасовка до 1,5 кг.
250 кг.


Пилета – цели
замразени
кг.
От 1-1,6 кг.
1500 кг.


Пилешко филе
кг.
Разфасовка до 1,5 кг.
100 кг.


Пилешки бутчета
кг.
Опаковка на производителя
до 1,5 кг.
200 кг.


Пуйка – цяла
замразена
кг.
До 6 кг.
50 кг.


Риба замразена филе – хек
кг.
До 1кг. 
250 кг.


Риба замразена филе - пангасиус
кг.
До 1кг.
100 кг.


Риба замразена-скумрия
кг.
До 1кг.  
100 кг.


Филе от бяла риба – замразена
кг.
До 1кг.  
100 кг. 


Заек
кг.
До 3 кг.
150 кг.


Кебапчета
бр.
10 бр. по 0.070 кг. в тарелка
500 бр. тарелки


Кюфтета
бр.
10 бр. по 0.070 кг. в тарелка
500 бр. тарелки


Наденица
кг.
Опаковка на производителя
100 кг.


Свински кренвирши
кг.
Опаковка на производителя
50 кг.


Шунка-свинско месо
кг.
Опаковка на производителя
20 кг.


Пилешки воденички 
кг.
Опаковка на производителя
20 кг.


Пилешки дробчета
кг.
Опаковка на производителя
20 кг.



Обща стойност на позицията без ДДС: …………………………………………………

Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата….......................................

Подпис и печат…......................................................................

      Име и фамилия…...........................................................................

    		        Длъжност…......................................................................................









































Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
7. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.
8. Наредба № 32 от 2006 год за окачествяване, съхранение и предлагане на месо от домашни птици.
9. Регламент № 853 от 2004 год , определящ специфичните изисквания за хигиена на хранителните продукти.
10. Регламент № 543 от 2008 год , относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент № 1234 от 2007 год на Съвета по отношение на определените стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да не се прекъсва хладилната верига по време на дистрибуцията за храните, които представляват благоприятна среда за размножаване на патогенни микроорганизми или техните токсини.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
	 Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.

Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Специфични изисквания
Месо на разфасовка и  месни заготовки /месо мляно/
Месото да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Регл.853/2004 год.;
	За месо на разфасовки – месото да е без видими тлъстини,сухожилия и кости. Плътно еластична консистенция.При натискане с пръст върху повърхността се получава трапчинка, която бързо се възстановява.Цвят червен,специфична за вида на месото миризма, без страничен мирис или на запарено;
	За месните заготовки – да са произведени по утвърден стандарт „Стара планина”, или по технологична документация,в случай че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.Съдържанието на мазнини да не е повече от 12,55% от общата маса.Съдържанието на сол да е не повече от 1,5% от общата маса. Със състав от 60%-телешко и 40%-свинско месо.

Трайни колбаси –шпек тип” Стара планина”
	Да са произведени по утвърдени стандартиили по технологична документация,в случай че отговарят на изискванията за суровини заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти;
	Колбасите да са със  съдържание на мазнини не повече от 26% от общата маса и сол не повече от 2,2% от общата маса.


Птици и птичи продукти
	Доставяното в обекта месо от птици трябва да отговаря на изискванията на Наредба 32/2006 год 
	за окачествяване,съхранение и предлагане на месо от домашни птици и на  Регламент 543/2008 год.;
	Чисти, без каквито и да било видими чужди частици, замърсявания или кръв;  без чужд мирис; без видими петна от кръв, без открити счупени кости; без сериозни натъртвания.


Риба
	Рибата и рибните продукти да са получени от регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти,отговарящи на изискванията на регл.853/2004год. В случай, че произходът на рибата е от друга държава, да са спазени всички законови изисквания по отношение на граничния и ветеринарен контрол;
	Рибата да е почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета.





























Приложение 1.8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 8 – Плодове и зеленчуци

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка
Количество за 12 месеца
Ед.цена без ДДС
Обща стойност без ДДС
Картофи – сезон зима
кг.
Чували до 20 кг.
1000 кг.


Картофи-сезон пролет
кг.
Чували до 20 кг.
1000 кг.


Картофи-сезон лято
кг.
Чували до 20 кг.
1000 кг.


Картофи-сезон есен
кг.
Чували до 20 кг.
1000 кг.


Лук-сезон зима
кг.
Чували по 10 кг.
150 кг.


Лук-сезон пролет
кг.
Чували по 10 кг.
150 кг.


Лук-сезон лято
кг.
Чували по 10 кг.
150 кг.


Лук-сезон есен
кг.
Чували по 10 кг.
150 кг.


Моркови-сезон зима
кг.
Чували до 10 кг.
200 кг.


Моркови-сезон пролет
кг.
Чували до 10 кг.
200 кг.


Моркови-сезон лято
кг.
Чували до 10 кг.
200 кг.


Моркови-сезон есен
кг.
Чували до 10 кг.
200 кг.


Магданоз-сезон зима
връзки

200 вр.


Магданоз-сезон пролет
връзки

200 вр.


Магданоз-сезон лято
връзки

200 вр.


Магданоз-сезон есен
връзки

200 вр.


Копър-сезон пролет
връзки

20 вр.


Копър-сезон лято
връзки

20 вр.


Копър-сезон есен
връзки

20 вр.


Копър-сезон зима
връзки

20 вр.


Тиквички пресни-сезон зима
кг.

20 кг.


Тиквички пресни-сезон пролет
кг.

60 кг.


Тиквички пресни-сезон лято
кг.

100 кг.


Тиквички пресни-сезон есен
кг.

60 кг.


Ябълки-сезон зима
кг.

800 кг.


Ябълки-сезон пролет
кг.
 .
600 кг.


Ябълки-сезон лято
кг.
 
600 кг.


Ябълки-сезон есен
кг.
 
800 кг.


Портокали-сезон зима
кг.
 
250 кг.


Портокали-сезон пролет
кг.
 
250 кг.


Банани-сезон зима
кг.
 
600 кг.


Банани-сезон пролет
кг.
 
600 кг.


Банани-сезон лято
кг.
 
300 кг.


Банани-сезон есен
кг.
 
500 кг.


Чушки пресни сезон лято
кг.
 
100 кг.


Чушки пресни сезон есен
кг.
 
200 кг.


Чушки пресни сезон зима
кг.

100 кг.


Чушки пресни сезон пролет
кг.

100 кг.


Печени белени чушки-замразени
кг.

50 кг.


Тикви-сезон есен
кг.
 
100 кг.


Тикви-сезон зима
кг.
 
100 кг.


Дини-сезон лято
кг.
 
300 кг.


Пъпеши-сезон лято
кг.
 
300 кг.


Праскови-сезон лято
кг.
 
100 кг.


Праскови-сезон есен
кг.
 .
100 кг.


Кайсии – сезон лято
кг.

200 кг.


Сливи- сезон лято
кг.

100 кг.


Сливи- сезон есен
кг.

100 кг.


Мандарини-сезон есен
кг.
 
250 кг.


Мандарини-сезон зима
кг.

250 кг.


Спанак замразен  
кг.
до 2 кг.
450 кг.


Спанак пресен
кг.

100 кг.


Зелен фасул замразен  
кг.
до 2 кг.
600 кг.


Зелен фасул пресен
кг.

100 кг.


Грах замразен
кг.
до 2 кг.
600 кг.


Зеле–сезон пролет
кг.

100 кг.


Зеле–сезон лято
кг.

200 кг.


Зеле–сезон есен
кг.

200 кг.


Зеле–сезон зима
кг.

100 кг.


Зеленчуков микс
кг.
до 2 кг.
100 кг.


Броколи – замразени
кг.
до 2 кг.
200 кг.


Броколи – пресни
кг.

200 кг.


Лимони–сезон пролет
кг.

50 кг.


Лимони– сезон лято
кг.

50 кг.


Лимони–сезон есен
кг.

50 кг.


Лимони–сезон зима
кг.

50 кг.


Круши–сезон лято
кг.

100 кг.


Круши–сезон есен
кг.

100 кг.


Патладжан
кг.

150 кг.


Нектарини
кг.

200 кг.


Домати-сезон пролет
кг.

150 кг.


Домати–сезон лято
кг.

200 кг.


Домати–сезон есен
кг.

200 кг.


Краставици-сезон пролет
кг.

150 кг.


Краставици-сезон лято
кг.

200 кг.


Замразен гювеч
кг.
до 2 кг.
100 кг.


Маруля,салата
бр.

100 бр. 



Обща стойност на позицията без ДДС: …………………………………………

Да се посочат цените на артикулите към датата на провеждане на открития конкурс.
Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата……….................................

Подпис и печат………............................................................................
Име и фамилия……….....................................................................
Длъжност………................................................................................
Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
7. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.
8. Наредба № 16 от 2010 год за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци.
9. Регламент № 543 от 2011 год , за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 1234 от 2007 год на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопаснотта и качестовто на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.
	Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
	Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да не се прекъсва хладилната верига по време на дистрибуцията за храните, които представляват благоприятна среда за размножаване на патогенни микроорганизми или техните токсини.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
	Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Специфични изисквания 
Плодове и зеленчуци
	Да отговарят на изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци, определени  в Приложение № 1, част А и Б на Регламент/ЕО/ 543/2011г.;
	Доставяните плодове и зеленчуци да са  цели,  здрави, да не са  засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация, чисти, без видими странични примеси, без вредители, без повреди, причинени от вредители, по месестата част, без повишена повърхностна влажност, без чужд мирис и/или вкус.;
	Картофите да са цели, здрави,чисти, без земя и други примеси,без повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност. Да са опаковани в чисти опаковки.Да са етикетирани с данни за място на произход, име на производител или опаковчик;
	Зеленият фасул да бъде клас ”Екстра” или клас „I”, в съответствие с изискванията на Регламент № 912 от 2001год относно определянето на стандартите за търговия с фасул.



Приложение 1.9

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по позиция № 9 – ОПАКОВАНИ  хранителни продукти

ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Артикул
Мярка
Опаковка
Количество
Ед.цена без ДДС
Обща стойност без ДДС
Боб 
кг.
до 1 кг.
200 кг.


Лющен зрял боб
кг.
до 1 кг.
50 кг.


Леща
кг.
до 1 кг.
200 кг.


Лющена леща
кг.
до 1 кг.
50 кг.


Ориз
кг.
1 кг.
800 кг.


Захар
кг.
до 1 кг.
1000 кг.


Пудра захар
кг.
до 1 кг.
30 кг.


Грис
кг.
до 1 кг.
300 кг.


Нишесте
бр.
0,100 кг.
6000 бр.


Зехтин 
л.
до 1 л.
50 л.


Олио
л.
1 л.
200 л.


Оцет
л.
0,700 л.
30 л.


Домати – консерва
бр.
0,720 кг.
1300 бр.


Гювеч консерва
бр.
0,720 кг.
250 бр.


Лютеница
бр.
0,320 кг.
150 бр. 


Жито
кг.
до 1 кг. 
100 кг.


Овесени ядки
бр.
пакет 0,500 кг.
800 бр.


Мюсли 
бр.
пакет 1 кг.
250 бр.


Корнфлейкс
бр.
пакет 1 кг.
100 бр.


Сол
бр.
1 кг.
350 бр.


Червен пипер
бр.
0,080 кг.
3500 бр.


Сода за хляб
бр.
0,100 кг.
100 бр.


Чай „ Шипка”
бр.
кутия
200 бр.


Минерална вода
бр.
0,500 л.
200 бр.


Натурален сок /плодов, зеленчуков и смес/
бр.
1 л.
500 бр.


Фиде
бр.
0,400 кг.
250 бр.


Макарони
бр.
0,400 кг.
630 бр. 


Пълнозърнести макарони
бр.
0,400 кг.
250 бр.


Кус-кус
бр.
0,400 кг.   
500 бр.



Кори за баница
бр.
опаковка на производителя по 0,400 кг.
300 бр.


Юфка
бр.
0,400 кг.
350 бр.


Солети
бр.
0,030 кг.
3000 бр. 


Мая за хляб
бр.
кубче 0,042 кг. 
300 бр.


Инстантно кафе
кг.
опаковка на производителя до 0,018 кг.
90 кг.


Пастет 
бр.
опаковка на производителя по 0,180 кг.
200 бр.


Мед
кг.
опаковка на производителя до 1 кг.
50 кг.



Обща стойност на позицията без ДДС: …………………………………………
Ако един и същ артикул се предлага в различна разфасовка да се посочат цените и на двете.
Настоящата примерна количествена сметка да бъде остойностена и приложена към ценовата оферта в плик № 3

Дата..........................................

Подпис и печат.....................................................................................
Име и фамилия..............................................................................
Длъжност.........................................................................................















































Нормативни изисквания:
1. Закон за храните;
2. Наредба № 2 от 2013 год за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни;
3. Наредба за изискванията за етикетирането и представяне на храните ДВ бр102/12.12.2014 год; 
4. Наредба № 9 от 2011 год за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Наредба № 23 от 19.07.2005 год за физиологичните норми за хранене на населението;
6. Наредба № 6 от 2011 год за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год в детските заведения.
7. Наредба № 5 от 2006 год. на МЗ за хигиената на храните.
8. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека.

Храните да са произведени в обекти регистрирани съгласно изискванията на Чл.12 от Закона за храните. 
Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за произход и гарантиращ безопасността и качеството на храните, съгласно изискванията на Закона за храните.
	При транспортирането на храните да се спазват изискванията на глава III-та раздел IV-ти от Наредба № 5 от 2006 год.

Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.
Не се допуска доставянето на храни с нарушена цялост на опаковката, с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на годност.
Да не се прекъсва хладилната верига по време на дистрибуцията за храните, които представляват благоприятна среда за размножаване на патогенни микроорганизми или техните токсини.
Да е вписан номера на транспортното средство за доставка и името имената на придружителя при доставката или изпращач върху колетни пратки.
Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, с Удостоверение за регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
	Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня на констатиране на отклонението при съответната доставка.
Време на доставка на всички храни и продукти  – по периодични заявки.

Специфични изисквания 

Варива /зрял боб, леща/
	Доставяните варива трябва да са цели,здрави,да са чисти,без видими чужди вещества.Не се допуска наличието на вредители и увреждания от тях.
	Да са с цвят, характерен за продукта и да нямат неспецифичен мирис.


ЗАХАР
Качество доставяната захар трябва да е „Рафинирана бяла захар” или „Екстра бяла захар”.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА /ориз, грис, нишесте, овесени ядки,корнфлейкс, пшеница и др./
Характерен цвят за определеният артикул,без видими признаци на плесенясване, без наличие  на складови вредители и следи от тяхната дейност.

ОЛИО
Слънчогледовото масло да има светложълт цвят,без утайки и примеси.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ
	Консервираните продукти от плодове и зеленчуци да не съдържат консерванти,оцветители и подсладители. Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол и мазнини.
	Без признаци на бомбаж и с не нарушена херметичност.


СОЛ
Доставяната сол да е в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели - да е йодирана с калиев йодат, да е без странични примеси.

ЧАЙ
Плодови и билкови чайове, които не съдържат оцветители и овкусители съгласно Регл.1331/2008год и несъдържащи кофеин.

НАТУРАЛЕН СОК
	100% натурални плодови,зеленчукови или плодово-зеленчукови сокове и нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата маса на продукта.
	Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към напитките от плодове /ДВ бр.94 от 2002год./


СУРОВИ ТЕСТЕНИ ХРАНИ /фиде, макарони, кус-кус, кори за баница, юфка/
Доставяните  сурови тестени храни  да са без оцветители. 

МЕД
Пчелният мед, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да отговаря на изискванията на Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (OB L 10, 12.1.2002 г.) и Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28 август 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.). Опаковките за съхранение трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО)№1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27.10.2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

ЗЕХТИН
Зехтинът, който се използва в детските заведения и училищата, трябва да бъде Extra Vergine или Vergine, съгласно изискванията на Регламент 2568/91/ЕС на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (OB L 248, 5.9.1991 г.).


