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 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА 

НА ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП 

 

Публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер  9049340 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Възложител:  

Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е  Община 

Алфатар, с административен адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6  

2.Правно основание за възлагане на процедурата: 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл.14, ал.4, т.2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Глава осма 

„а“ от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и утвърдените 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за планиране и 

организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените 

договори за обществени поръчки на  Община Алфатар,  

На основание чл.16г, ал.2  и ал.5,т.1 от Закона за обществените поръчки, обособените 

позиции № А-6 и Б-9 „Доставка на хранителни продукти включени в списъка по чл.30 от 

ЗИХУ”, от настоящата обществена поръчка е  предназначена за изпълнение  и запазена за   

участие само от/на  специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй 

като същата е включена в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното 

строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните 

предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените 

поръчки, приет на основание чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с 

Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет 

3.Предмет 

Предмет на настоящата процедура е Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Дом 

за стари хора"Щастлива старост"  гр. Алфатар  и  ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар за 

календарната 2016 г. по обособени позиции”: 

 А.)Дом за стари хора"Щастлива старост"  гр. Алфатар   

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”;     - Обособена позиция № 2 „Месо и 

месни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; 

Обособена позиция № 4 „Пресни плодове и зеленчуци”;- Обособена позиция № 5 

„Пакетирани хранителни продукти”, Обособена позиция № 6 Доставка на хранителни 

продукти включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ( Закона за интеграция на хората с 

увреждания ); 

 

Б.)ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар: обособена позиция № 1 „  Месо и месни 

продукти, риба, яйца;обособена позиция № 2  Варива”; обособена позиция № 3 „Пресни 

плодове    и зеленчуци и”;  обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти  ”; обособена 
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позиция; № 5 „  Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 6 „  Други хранителни 

продукти”;обособена позиция № 7 „  Топли и студени напитки”; обособена позиция № 8 „ 

Подправки  ”и обособена позиция № 9 Доставка на хранителни продукти включени в 

списъка по чл.30 от ЗИХУ( Закона за интеграция на хората с увреждания ); 

 

В рамките на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши поредица от доставки 

на хранителни продукти за нуждите на социалното заведение. Вида, количеството и 

пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва да отговарят на 

посочените изисквания в Раздел VIII „Технически спецификации“ и на приложената таблица 

на хранителни продукти. 

 

3.Общо количество и обем на поръчката 

Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно изброени в 

приложената таблица на хранителни продукти в т.8 „Технически спецификации“. Доставката 

следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се 

кандидатства, изрично посочени в таблицата на хранителни продукти, заедно с отразеното 

количество за всеки от тях.  

4.Прогнозна стойност  

Съдържащите се в таблицата, посочени от Възложителя, единични цени без ДДС са 

пределните, които могат да бъдат предложени от Участниците в процедурата. Прогнозната 

стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 56 672.00 лв. (петдесет и шест хиляди 

шестстотин седемдесет  и два лева) без вкл. ДДС  

 

    А.)Дом за стари хора"Щастлива старост"  гр. Алфатар   

- обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” – 3792 лева   

- обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”- 11973 лева  

- обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 8173 лева 

- обособена позиция № 4 „Пресни  плодове и зеленчуци” – 5560 лева 

- обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” – 7503 лева 

- обособена позиция № 6 Доставка на хранителни продукти включени в списъка по 

чл.30 от ЗИХУ-4665лева 

   

 Б.) ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар 

- обособена позиция № 1 „  Месо и месни продукти, риба, яйца”-2950лева; 

- обособена позиция № 2  Варива” –640 лева;  

- обособена позиция № 3 „Пресни зеленчуци и плодове ” –3039лева;  

-  обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти  ” –3237лева;  

- обособена позиция; № 5 „  Хляб и хлебни изделия” –2172лева;  

- обособена позиция № 6 „  Други хранителни продукти” –453лева; 

- обособена позиция № 7 „  Топли и студени напитки” –1142лева;  

- обособена позиция № 8 „ Подправки  ” 68–лева; 

- обособена позиция № 9 Доставка на хранителни продукти включени в списъка по 

чл.30 от ЗИХУ -1305 лева 

При офериране на цена над прогнозната стойност за съответната обособена позиция, 

Възложителят ще отстрани участника от участие по тази позиция. 

 

5. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът на договора за изпълнение на настоящата поръчка е с продължителност от 

01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

Срокът за изпълнение на доставка е до 24 часа след получаване на заявката на Възложителя. 
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Участник, предложил по – дълъг срок за изпълнение на доставка, ще бъде отстранен от 

процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

6.Място за изпълнение на поръчката-гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1 

7. Критерий за оценка 

Възложителят определя, че оценката на офертите ще се извърши по критерий „Най-

ниска цена“, предложена от участник. 

8. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, от датата на 

представяне на офертите – Образец № 7 

9. Краен срок за получаване на оферти – 14:00 часа на 14.01.2016г. 

 

10. Разглеждане, оценка и класиране на офертите  

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, 

като определя нейния състав и резервни членове след изтичане на срока за приемане на 

офертите. 

Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се проведе на 

14.01.2016г. в 14:00 часа в гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров”№ 6, община Алфатар, област 

Силистра  от назначената комисия. 

II. Условия за участие и изисквания към участниците/кандидатите 

1. Общи изисквания към участниците 

 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, 

който отговаря на предварително обявените условия. В процедурата могат да участват като 

подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица 

включително техни обединения, както и съвместни предприятия на български и 

чуждестранни лица, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и обявените изисквания от възложителя в настоящите указания и документацията за 

участие. Когато участник е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, същият посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хора с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен 

регистър на държава – членка на Европейския съюз  

Участник който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, 

може да участва в обществената поръчка за обособените позиции № А-6 и Б-9 „Доставка на 

хранителни продукти включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ”, при спазване изискванията на 

чл. 16г, ал. 10 от ЗОП. 

Кандидат или участник в настоящата процедура за обществена поръчка по реда на чл.14, 

ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП, може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.Участниците 

в процедурата следва да отговарят на изискванията предвидени в чл.47,ал.1, ал.2 и ал.5 от 

ЗОП. За удостоверяване липсата на тези обстоятелства, участникът подава декларация, 

съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП по образец, приложен към настоящата документация за участие 
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и подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се 

включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат изискванията 

само на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП 

Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, за 

когото е установено наличието на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 

от ЗОП. 

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, трябва да представи копие на договора 

(споразумението)  за обединение, в което е посочен представляващия обединението, който 

ще носи отговорност за изпълнение на поръчката, ще осъществява контактите с възложителя 

и подписва документите по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението, следва да представи и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В споразумението 

се посочва и формата на участие на всеки от съдружниците – парично, с механизация, с 

работна сила.  

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението. Възложителят, с оглед предоставената му 

правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на 

юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически 

и/или юридически лица.  

В случай, че избраният за изпълнител на обществената поръчка е обединение от физически 

и/или юридически лица, при сключване на договора за изпълнение на поръчката, 

обединението следва да бъде регистрирано като гражданско (неперсонифицирано) дружество 

като представи копие на БУЛСТАТ. 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна 

оферта. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и 

са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, 

че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 

свои действия, бездействия и работа. 
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2. Изисквания за технически възможности на участника 

         
Участникът трябва да е изпълнил  поне един договор с предмет, сходен с предмета на 

настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП. 

Участникът следва да разполага със сертификат, удостоверяващ съответствието на стоките 

със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните 

или еквивалент. 

Участникът следва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с 

разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката. 

 

За доказване на тези обстоятелства, участникът следва да представи: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, който да съдържа стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка. 

- Приложен поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, 

придружен с референция за добро изпълнение 

- Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите 

и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите 

изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на 

основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. 

- „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ОДБХ или еквивалент 

- Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства , или 

заверено копие на договор за наем на транспортното средство 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените 

минимални изисквания за технически възможности важат за обединението като цяло, а към 

подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

III. Изисквания към офертата 

1. Подготовка на офертата 

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия.  

Офертата следва да бъде представена на български език. Ако участникът представя 

документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в 

изрично посочените в ЗОП случаи, преводът следва да бъде официален.   
Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от Участника на всяка страница с гриф “Вярно с оригинала”. 
Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на Участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално 
заверено пълномощно. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участниците в настоящата 

процедура или от упълномощени техни представители – лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка.  

Пликът с офертата на участника, следва да има съответното обозначение, както следва:  

 

Община Алфатар 

гр. Алфатар  7570, ул. „Йордан Петров” № 1 
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За участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а”  от 

Закона за обществените поръчки с  предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на  „Дом за стари хора"Щастлива старост"  гр. Алфатар  и  ЦДГ”Щастливо детство” гр. 

Алфатар за календарната 2016 г.по обособени позиции”……… 

 

Съдържащите се в офертата техническо и ценово предложение следва да бъдат 

представени отделно, без да е необходимо да се поставят в отделни запечатани пликове.  
Постъпилите оферти се приемат и завеждат във „Входящ регистър“ в деловодството на 

община гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6  като върху плика се отбелязва поредния 

номер, датата и часът на получаване, а на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват  във входящ регистър. 

2. Съдържание на офертата 

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2.2. Копие от документа за регистрация, единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. Ако участник в процедурата е обединение, документите се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включени в обединението. 

2.3. При участник обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

2.4. Административни сведения - Приложение №1 

2.5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложение № 2 подават се от участника, ако участника е 

обединение - от всеки член в обединението и подизпълнителя. Декларацията се подписва и 

подава задължително от всички  лица по чл. 47,  ал.4 на ЗОП. 

2.6. Списък на доставките, изпълнение през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение №3 

2.7. Поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с 

референция за добро изпълнение 

2.8. Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите 

и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите 

изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на 

основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. 

2.9. „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент 

2.10. Декларация по чл.56, ал1., т.8, за участие на подизпълнители, за вида на работите, 

които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и за съгласието им да участват като 

подизпълнители - Приложение № 4 и Приложение № 5 

2.11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор - Приложение №6 

2.12. Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №7 

2.13. Декларация за срок за изпълнение на  доставката -Приложение №8 
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2.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 

Участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон. 

2.15. Техническа оферта на Участника за изпълнение на поръчката, изготвена съгласно 

образец -  Приложение №9 
 

 Предложението на Участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на  

всички изисквания, определени от Възложителя съгласно техническата спецификация в 

настоящата документация за участие. 

2.16. Ценовата оферта Приложение №10 

 

2.17. Проект на договор 

  

IV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

 

1. Провеждане на процедурата 
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, 

като определя нейния състав и резервни членове след изтичане на срока за приемане на 
офертите. 

Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се проведе на 

14.01.2016г. в 14:00 часа в заседателната зала на община .Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6 

от назначената комисия. 

В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката и правоспособен юрист. 

След получаване на офертите, членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по 

един представител от присъстващите учасници да подпише техническите и ценовите 

предложения. 

       Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача 

при условията на член 22б, ал.3. от ЗОП. 

 

2. Оценяване на офертите 

Критерият за оценка на представените офертит е  „най-ниска цена“.  

Когато предложената от участник  цена за изпълнение на поръчката е с 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се 

прилага чл.70 от ЗОП, като комисията изисква писмена обосновка от участника за начина на 

образуване на ценовото предложение. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата. 

 

V. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение в случаите предвидени в 

чл.39, ал.1 от ЗОП. 
 
VI. Гаранции  

 
1.  Гаранция за изпълнение  
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Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или 
банкова гаранция. Паричната сума се внася в касата на Община Алфатар или са превежда по 
банкова сметка на община Алфатар, както следва: 
 

Банка ПИБ АД офис ДУЛОВО  
      BIC: FINVBGSF 

IBAN BG68FINV91503316653651 

 като се посочва задължително основанието, за което се представя гаранцията. 
Представената банкова гаранция за изпълнение на договора, следва да бъде безусловна и 
неотменяема, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) 
календарни дни след изтичане срока на договора. В банковата гаранция следва да се посочи 
предмета на договора, чието изпълнение се обезпечава, данни за Възложителя, в полза на 
когото е учредена гаранцията, както и срока на валидност на гаранцията. 
 
Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията  
за изпълнение, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане 
на обществената поръчка.  
Възложителят може да задържи или усвои гаранцията за участие в случаите на чл.61 от ЗОП. 
Освобождава същата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него, в съответствие с изискванията на чл.62 от ЗОП.   
Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на 
обществената поръчка.  

 
VII. Определяне на изпълнител и сключване на договор 

                Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 
офертата на класирания на първо място участник. 
При сключване на договор класираният на първо място участник представя:  документи, 
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, т. 1-4 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 
предоставянето им служебно на възложителя, документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 
5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя. 
 
 

VІІІ.Технически спецификации 
          Техническото предложение и Ценовата оферта на участника следва да бъдат 
съобразени с представената по-долу таблица на хранителни продукти, включваща видовете 
продукти, които следва да бъдат доставени в срок до 24 часа от получаване на заявка на 
Възложителя и приложените относно тях пределни единични цени в лева без ДДС.  
Транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора за 

превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход  да отговарят на 

санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти. Всеки един от 

автомобилите да бъде регистриран в ОДБХ.  

 Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г. и изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 

предлагане на пазара – Регламент №543/2011г. 

Описаните количества продукти в Техническите спецификации са прогнозни и не ангажират 

Възложителя с цялостното им усвояване при сключването на договор. Количествата служат 

за определяне на класирането на участниците. Възложителят си запазва правото да ги 

увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл 

Възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви пълен обем дадено 

прогнозно количество стока, както и да заявява доставка на стоки след достигане на 

посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. 
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Вида, количеството и пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва 

да отговарят на  приложената таблица на хранителни продукти 

.Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се 

кандидатства, изрично посочени в таблицата на хранителни продукти, заедно с отразеното 

количество за всеки от тях.  

 

 

№ 
Наименование 

на продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 

опаковката 

1. 
Пилешко бутче. 

пилешко филе 

 Без видими механични повреди. замразено или 

охладено отговарящо на изискванията по Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Фолирана 

опаковка. 

тарелка 

2. 
Месо свинско- 

бут 

Не се допуска наличие на сланина и сухожилия. 

Замразено или охладено без кост отговарящо на 

изискванията по Наредба №9/16.09.2011 г.. 

добито от здрави животни в одобрени 

предприятия съгласно изискванията Приложение 

III на Регламент №853/2004/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно 

определяне на специфични хигиенни правила за 

храните от животински произход. 

Фолирана 

опаковка. 

тарелка. 

разфасовка от 

1кг.до 2 кг. 

3. 
Месо телешко-

шол 

Замразен или охладен. без кост отговарящо на 

изискванията по Наредба №9/16.09.2011 г.. без 

видими тлъстини. сухожилия.  

Фолирана 

опаковка по  

1- 2 кг. 

4. 

Трайни колбаси 

/шпекови/ 

 

Чиста повърхност.  специфичен вкус. произведен 

по утвърден стандарт „Стара планина”. с 

намалено съдържание на мазнини не повече от 

26% от общата маса. намалено съдържание на сол 

не повече от 2.2 % от общата маса. спазване на 

Наредба №9/16.09.2011 г.. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Фолирана опаковка 

5. 
Кайма- по БДС 

„Стара планина” 

 Смес от телешко и свинско месо. телешкото месо 

да е най – малко 60% с ниско съдържание на сол 

и мазнини. да отговаря на Наредба №9/16.09.2011 

г. 

Фолирана опаковка 

тарелка 

6. Пастет 

Еднородно смляна маса. специфичен вкус. 

грамаж – 0.300 гр.; 0.180 гр.. да отговаря на 

изискванията по Наредба №9/16.09.2011 г. 

Метални кутии 

7. 
Риба  филе без 

кожа и кости 

Замразена /охладена/. добре почистена от кожа. 

гръбначни кости и вътрешности. филитирана или 

нарязана на парчета – по Наредба №9/16.09.2011 

г. 

Полиетиленов плик 

8. Яйца 

Кокоши. тегло – 40 – 50 гр. клас А; Да отговарят 

на изискванията на Наредба №1/2008 г. за 

изискванията за търговия с яйца за консумация; 

Наредба №9/16.09.2011 г.Наредба №6/10.08.2011 

г.  

Разфасовка в кутии. 

Картони по 30бр. 
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9. Зрял боб 
Бял. без начупени зърна. без примеси и 

вредители.екстра качество. 

Полиетиленов 

плик-1кг. 

10. Леща 
Без начупени зърна. без примеси и вредители.  

I качество. 

Полиетиленов 

плик-0.500-1кг. 

11. Ориз 
Бисерен. без примеси и вредители. I качество или 

по – високо. 

Полиетиленов 

плик-1кг. 

12. Овесени ядки Екстра качество 
Полиетиленов плик 

-0.500кг. 

13. 
Пшеница 

грухана/жито/ 

Пакет - натурален продукт. зърно без мирис на 

плесен. екстра качество. без признаци на видимо 

плесенясване. без наличие на складови вредители. 

Полиетиленов плик 

по-0.500кг. 

14. Нишесте  
Пшенично. различни видове. с безвредни 

оцветители . 
Опаковка 60гр. 

15. Грис Пшеничен 
Хартиен плик  

по 0.200кг. 

16. Качамак Царевичен 
Полиетиленов плик 

по-0.500кг. 

17. 

Макаронени 

изделия:макарон

и/различни 

видове/.кус –

кус.спагети.фиде

.юфка 

Произведени в съответствие на показателите. 

заложени в ТД на производителя. С ясни 

маркировки. без оцветители. пликовете да са 

етикирани и маркирани съгласно наредбата – 

ПМС 136/19.07.2000 г. 

Полиетиленов плик 

по 0.400кг. 

18. Домати 

Здрави. свежи. отговарящо на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011. 

съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара 

– Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

19. 
Пипер /червен и 

зелен/ 

Свеж. здрав. отговарящ на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011. 

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

килограм 

20. 
Зеле 

/зелено.червено/ 

Прясно  отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011 г. съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

21. Краставици 

 свежи. отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011 г.. съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

22. Моркови 

Едносортови.  да са цели. здрави. чисти без земя и 

други примеси. без повреди от вредители. да 

бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка. 

която съдържа етикет с данни за място на 

произход. име на производител или име на 

опаковчик – Наредби №6/10.08.2011 г. и 

№9/16.09.2011 г. 

 

 

килограм 



13 / 24 

23. 
Зелена 

салата/марули/ 

Пресни. свежи. отговарящо на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011  

съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара 

– Регламент №543/2011 г. 

 

 

брой 

24. Картофи 

 Здрави. чисти. без земя и други примеси. без 

повреди от вредители. без повишена 

повърхностна влажност. отговарящо на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. 

Чисти опаковки и маркировка. съдържаща етикет 

с данни за място на произход. име на 

производител и/или име на опаковчик. 

 

 

 

килограм 

25. Лук кромид. зрял 

 отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

26. Зелен лук 

Пресен. свеж. отговарящ на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г.  

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

27. Репички червени 

Пресни. свежи. здрави. чисти без земя и други 

примеси. без повреди от вредители. да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка. която 

съдържа етикет с данни за място на произход. име 

на производител или име на опаковчик - Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. 

 

 

Връзки 

28. Спанак 

Пресен. свеж. отговарящо на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г.  

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

29. Магданоз пресен 

Пресен. свеж. отговарящ на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. 

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

30. Копър пресен 

Пресен. свеж. отговарящ на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. 

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

31. Дини /сезонно/ 

 отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г. съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

 

килограм 

32. 
Банани 

/целогодишно/ 

Свежи. зрели. отговарящи на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011г . 

съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара 

– Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

33. 

Праскови . 

нектарини 

/сезонно/ 

Пресни. отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011 . съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 
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34. 
Ябълки 

/целогодишно/ 

Пресни.  отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011  съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

35. 
Портокали 

/сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

36. 
Мандарини 

/сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

37. Лимони 

 Свежи.  отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

38. Кайсии /сезонно/ 

 Пресни. отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

39. Тикви  

 отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011  съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

40. 
Пъпеши 

/сезонно/ 

 отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011г.  съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

41. 
Сини сливи 

/сезонно/ 

Пресни. отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. 

и Наредба №9/16.09.2011  съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

42. Киви /сезонно/ 

 отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 съгласно Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

43. 
Череши 

/сезонно/ 

Пресни. свежи. зрели. отговарящо на Наредба 

№6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011  

съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

44. Краве масло 

75 % масленост. произведено 100% от краве 

мляко. без растителни мазнини. произведено в 

съответствие на изискванията по БДС и Наредба 

№9/16.09.2011 г. и  Наредба №6/10.08.2011 г. 

Фолирана 

опаковка 

0.125 гр. 

45. Кисело мляко  

В съответствие със стандарт БДС 12:2010. 

наблюдавано от комисия за контрол и качество. 2 

% и 3.6 % масленост; Наредба №9/16.09.2010 г. и 

Наредба №6/10.08.2011 г. 

Пластмасови 

кофички  

по 0.400 кг. 

46. Сирене 

Ниско маслено. зряло. без растителни мазнини. 

бяло саламурено. произведено в съответствие на 

изискванията по стандарт БДС 15:2010; Наредба 

№9/16.09.2011 г. и Наредба №6/10.08.2011 г. 

Пластмасови кутии 

по 

8 кг. 
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47. 
Кашкавал от 

краве мляко 

Зрял. от мляко. без консерванти. произведен в 

съответствие със стандарт БДС 14:2010 по 

Наредба №9/16.09.2011 г. и Наредба 

№6/10.08.2011 г. 

Полиетиленова 

опаковка. 

разфасовка по 

0.500 – 1 кг. 

48. 
Краве прясно 

мляко  

Пастьоризирано от сурово мляко. произведено по 

БДС регламент – 853/2004. което отговаря на 

изискванията на приложение III. секция IX. глава 

I. т.III (3). масленост над 3.2% . произведено в 

съответствие на изискванията на Наредба 

№9/16.09.2011 г. и  Наредба №6/10.08.2011 г. 

Кутия 1 л. 

49. 
Извара  

кашкавалена 
Ниско маслена. без сол. без растителни мазнини 

Полиетиленов 

плик-0.500кг. 

50. Крема сирене 

произведено  от краве мляко. без растителни 

мазнини. произведено в съответствие на 

изискванията по БДС. Наредба №9/16.09.2011 г. и  

Наредба №6/10.08.2011 г. 

Фолирана 

опаковка 

0.125 гр. 

51. 

Хляб 

пълнозърнест 

 

 

 

Форма продълговата /1.00 кг. и 0.650 кг. по БДС 

произведен по утвърден стандарт в съответствие 

с показателите. заложени в ТД. без оцветители. 

със здрава опаковка и ясни маркировки. 

Единично опакован 

/нарязан/ 

52. 
Хляб бял 

 

Форма продълговата /1.00 кг. и 0.650 кг. по БДС 

произведен по утвърден стандарт в съответствие 

с показателите. заложени в ТД. без оцветители. 

със здрава опаковка и ясни маркировки. 

Единично опакован 

/нарязан 

53. 
Бисквити – 

„Закуска”  

Повърхност релефна и характерна за 

асортимента. по изисквания на БДС 

Пакетирани в 

опаковка от 330гр. 

54. Кори за баница 
Точени с добра еластичност. без видими 

признаци на плесенясване. здрава опаковка 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.500кг. 

55. Бутер тесто 
Точено.  с добра еластичност.Без видими 

признаци на плесенясване . здрава опаковка 

Фолирано. 

опаковка от1кг. 

56. Козунак 
Пресен. по изисквания на БДС. със специфични 

вкусови качества. Единично опакован. 

Полиетиленов 

плик-0.500-1кг. 

57. Готови закуски 
Пресени. по изисквания на БДС. със специфични 

вкусови качества 

Единично 

опаковани.брой 

58. Брашно 
Пшенично „Бяло” .тип 500. произведено по 

утвърден стандарт. 

Хартиен плик 

1кг. 
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59. Захар кристална 

„Рафинирана бяла захар” или „Екстра бяла захар” 

при спазване на Наредбата за изискванията към 

захарите. предназначени за консумация от човека. 

приета с ПМС №209/11.09.2002 г.. опаковката да 

е етикетирана и маркирана съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето 

на храните. приета с ПМС№136/19.07.2000г. 

Полиетиленов плик  

 по 1 кг. 

60. Пудра захар Фин сипещ се прах 

Полиетиленов плик 

по  

0.200кг. 

61. Мая за хляб Кубчета-слабо трошлива 

Суха 

фолирана  

опаковка или 

пакетче 

62. 
Какао на прах за 

деца 
Светло кафяв цвят. вкус характерен за какао. 

Опаковка в 

пликчета  

0.100 гр. 

63. Олио 

Слънчогледово. рафинирано. със светло жълт 

цвят. бистро. без утайки и без примеси. с мазнини 

99.9/100 

Пластмасова 

бутилка по 1 л. 

64. Оцет ябълков 6 %. . бистър. без утайки 
Пластмасова 

бутилка по 0.700л. 

65. Сол Йодирана с калиев йодат.без механични примеси 
Полиетилен в плик 

по 1 кг. 

66. Галета Суха 
Опаковка в 

пликчета 200 гр. 

67. Чай билков 
В пликчета от филтърна хартия с конец или без 

конец 

Кутии по 20 

бр.пакетчета 

68. Боза С характерен вкус. цвят бежов 
PVC бутилка  

по 1-2 л. 

69. 
Натурален сок  

100% 

С ниско съдържание на захар. без синтетични 

подсладители и синтетични оцветители; 
Кутии по 1л. 

70. 
Минерална вода-

за деца 

Ниско минерализирана. натурална. със 

съдържание на флуор до 1.5 мг/л 
Галон-20л 

71. Червен пипер Качествен. сладък. ситно смлян.  
Полиетиленов плик 

по 60гр. 

72. Джоджан Със специфични вкусови качества 
Полиетиленов плик 

по 10 гр. 

73. Чубрица Ронена. сушена 
Полиетиленов плик 

по10 гр. 

74. Шарена сол Суха Пакетчета по 50гр. 
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75. Дафинов лист 
Овални продълговати листа. цели по изисквания 

на БДС 
Пакетчета по 10гр. 

76. Магданоз /сух/ Ронен. сушен Пакетчета по 20гр. 

77. Целина /суха/ Ронена. сушена Пакетчета по 20гр. 

79. Канела 
Мляна. светлокафяв цвят. вкус характерен за 

канела 
Пакетчета по 10гр. 

80. Ванилия Пакетче Опаковани по 2гр. 

81. 
 Сода 

бикарбонат 
Здрава  опаковка. с ясна маркировка Пакетчета по 50гр. 

82 Бакпулвер Хомогенен продукт 
Полиетиленов плик 

по 10 гр. 

 

 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗИХУ. 

ЦДГ”Щастливо детство” гр. Алфатар 

№ 
Наименование 

на продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания 

към 

опаковката 

1 
Домати. 

консерва 

Белени. стерилизирани. без утайка. не трябва да 

съдържа консерванти. оцветители и подсладители.  да 

не бъдат с нарушена херметичност. 

Стъклен 

буркан. 

Кутия 

консерва 

от 0.680 гр. 

2 
Краставици 

мариновани 

Стерилизирани. без плододръжки и остатъци от 

цветове. в буркани с ниско съдържание на сол. 

Стъклен 

буркан 

от 0.680 гр. 

3 Доматено пюре 

Стерилизирани. без консерванти. с характерен цвят. 

22% сухо вещество 

Стъклен 

буркан. кутия 

консерва 

0.680 гр. 

4 Лютеница 
Стерилизирана. без консерванти. едросмляна в 

буркани от 0.560 кг. по БДС 

Стъклен 

буркан 

5 Конфитюр 

Без захаросване. от различни плодове.желиран 

продукт. 60 % плод – Наредба приета с ПМС №45 от 

21.02.2003 г. Не се допуска да бъде със съдържание 

на добавена захар над 50 %. 

Стъклен 

буркан 

от 0.360 кг. 

6 

Готови десерти: 

Вафла.меденка. 

суха 

паста.кроасан 

 

Единично опаковани 

Фолирана  

опаковка или  

пакетче 
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7 
Зеленчукова 

супа замразена 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави 

опаковки и маркировка. съдържаща етикет с данни за 

място на произход. име на производител и/или име на 

опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.450кг. 

8 
Зеленчуков микс 

замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави 

опаковки и маркировка. съдържаща етикет с данни за 

място на произход. име на производител и/или име на 

опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.450кг. 

9 
Зелен фасул 

/боб/ замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави 

опаковки и маркировка. съдържаща етикет с данни за 

място на произход. име на производител и/или име на 

опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.450кг. 

10 Грах замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави 

опаковки и маркировка. съдържаща етикет с данни за 

място на произход. име на производител и/или име на 

опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.450кг. 

11 Гювеч 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави 

опаковки и маркировка. съдържаща етикет с данни за 

място на произход. име на производител и/или име на 

опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 

0.450кг. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И НОМЕНКЛАТУРА  

НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

    А.)ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА"ЩАСТЛИВА СТАРОСТ"  ГР. АЛФАТАР   

 

№ Продукт количество Обща 

предлагана цена 

в лева без ДДС 

 Обособена позиция №1   Хляб и хлебни изделия 

1.1 Хляб стандарт – бр. 3500  

1.2 Хляб типов, ръжен и пълнозърнест – бр. 2000  

1.3 Готова закуска – бр. 1300  

1.4 Козунак – бр. 50  

 Всичко за ОП:  3792,00 

 Обособена позиция №2 

Месо и месни продукти, риба, яйца 

  

2.1 Пилешко месо – кг   500  

2.2 Свинско месо – кг 100  

2.3 Телешко месо- кг 20  

2.4 Агнешко месо - кг 50  

2.5 Салам пресен – кг 140  
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2.6 Салам шпек - кг 100  

2.7 Дроб пилешки - кг 150  

2.8 Кюфте, кебапче - бр 1100  

2.9 Прясна наденица - кг 150  

2.7 Кайма - кг 550  

2.8 Свински крака и уши - кг 22  

2.9 Пастет - кг 70  

2.10 Риба, замразена - кг 350  

2.11 Яйца бр. 9000  

 Всичко за ОП:  11973,00 

 Обособена позиция №3   Мляко и млечни продукти 

3.1 Сметана- кг 25  

3.2 Сирене- кг 480  

3.3 Кашкавал – кг 120  

3.4 Извара- кг 50  

3.5 Сухо мляко  - кг 180  

3.6 Кисело мляко 2% - кг 200  

3.7 Кисело мляко 3.6 %- кг 1200  

 Всичко за ОП:  8173,00 

 Обособена позиция №4   

Пресни плодове и зеленчуци 

4.1 Картофи – кг 1000  

4.2 Зеле прясно – кг 700  

4.3 Моркови – кг 130  

4.4 Лук – кг 700  

4.5 Чесън – кг 20  

4.6 Домати пресни – кг 150  

4.7 Краставици пресни – кг 150  

4.8 Пипер пресен – кг 320  

4.9 Тиквички – кг 100  

4.10 Патладжан – кг 50  

4.11 Маруля – кг 20  

4.12 Ябълка – кг 800  

4.13 Банан – кг 100  

4.14 Портокал – кг 150  

4.15 Тиква – кг 50  

4.16 Диня – кг 600  

4.17 Пъпеш – кг 100  

4.18 Праскова – кг 100  

4.19 Грозде – кг 130  

4.20 Мандарина – кг 30  

4.21 Череша – кг 40  

 Всичко за ОП:  5560,00 

 Обособена позиция №5  Пакетирани хранителни продукти 

5.1 Леща 100  
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5.2 Боб 170  

5.3 Пшеничено брашно 300  

5.4 Фиде – кг 20  

5.5 Галета – кг 30  

5.6 Нишесте  - кг 30  

5.7 Грис- кг 20  

5.8 Бисквити – кг 20  

5.9 Захар 250  

5.10 Жито – кг 40  

5.11 Халва /тахан/ 20  

5.12 Какао на прах   - кг 10  

5.13 Макарони –кг 150  

5.14 Кори за баница – кг 150  

5.15 Юфка – кг 50  

5.16 Качамак – кг 100  

5.17  Мая за хляб – кг 5  

5.18 Билков чай / пакетчета/ -  бр. 2500  

5.19 Олио  700  

5.20 Маргарин- кг 90  

5,21 Оцет 0.700 л – л 40  

5.22 Червен млян пипер – кг   20  

5.23 Черен пипер - кг 5  

5.24 Чубрица - кг 10  

5.25 Джоджен - кг 1  

5.26 Дафинов лист – бр 50  

5.27 Чесън на прах - кг 0.200  

5.28 Ванилия - кг 0.600  

5.29 Канела - кг 2  

5.30 Кафе леблебия - кг 10  

5.31 Сода бикарбонат - кг 1  

5.32 Суха паста - бр 800  

5.33 Вафла обикновена - бр 1500  

5.34 Блат за пица – кг 80  

5.35 Паста - бр 150  

5.36 Майонеза - кг 20  

5.37 Сладолед - бр 350  

5.38 Сол - кг 80  

5.39 Ориз - кг 230  

5.40 Маслини – кг 60  

5.41 Боза -л 150  

 Всичко за ОП:  7503,00 

 Обособена позиция №6  

Доставка на хранителни продукти включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ 

6.1 Плодови сокове – л 100  

6.2 Грах консерва – кг 120  
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6.3 Домати консерва – кг 650  

6.4 Зелен боб консерва – кг 250  

6.5 Гъби консерва – кг 100  

6.6 Доматено пюре конс.- кг 70  

6.7 Лозов лист консерва – кг 50  

6.8 Паприкаш – кг 60  

6.9 Зеле кисело – кг 60  

6.10 Туршия – кг 20  

6.11 Лютеница – кг 100  

6.12 Сушени плодове – кг 80  

6.13 Ядки / бадеми, лешници и орехи/ - кг 30  

6.14 Конфитюри, желета, мармалади  - кг 40  

6.15 Гювеч-кг 80  

 Всичко за ОП:  4665,00 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И НОМЕНКЛАТУРА  

НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

     

   Б.) ЦДГ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР. АЛФАТАР 

№ Продукт количество 

Обща предлагана 

цена 

(лева)  

без вкл.ДДС 

 
 Обособена позиция №1 

МЕСО И МЕСНИ ПОРДУКТИ, РИБА, ЯЙЦА 

1 Пилешко бутче, пилешко филе 80кг,  

2 Месо свинско- бут 60кг,  

3 Месо телешко-шол 30кг,  

4 Трайни колбаси /шпекови/ 40кг,  

5 
Кайма- по БДС 

„Стара планина” 
80кг, 

 

6 Пастет 30кг,  

7 Риба  филе без кожа и кости 160кг,  

8 Яйца 1100бр  

 Всичко за ОП:  2950,00 

 Обособена позиция №2      ВАРИВА 

1 Зрял боб 35кг,  

2 Леща 30кг,  

3 Ориз 65кг,  

4 Овесени ядки 15кг,  

5 Пшеница грухана/жито/ 25кг,  

6 Нишесте 25кг,  

7 Грис 7кг,  
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8 Качамак 25кг,  

9 
Макаронени изделия:макарони/различни видове/,кус 

–кус,спагети,фиде,юфка 
70кг, 

 

 Всичко за ОП:  640,00 

 Обособена позиция №3   ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ   И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

1 Домати 140кг,  

2 Пипер /червен и зелен/ 20кг,  

3 Зеле /зелено,червено/ 300кг,  

4 Краставици 300кг,  

5 Моркови 40кг,  

6 Зелена салата/марули/ 30бр,  

7 Картофи 300кг,  

8 Лук кромид, зрял 130кг,  

9 Зелен лук 30бр,  

10 Репички червени 30бр,  

11 Спанак 10кг,  

12 Магданоз пресен 10бр,  

13 Копър пресен 10бр,  

14 Дини /сезонно/ 80кг,  

15 Банани /целогодишно/ 300кг,  

16 Праскови , нектарини /сезонно/ 80кг,  

17 Ябълки /целогодишно/ 400кг,  

18 Портокали /сезонно/ 100кг,  

19 Мандарини /сезонно/ 150кг,  

20 Лимони 5кг,  

21 Кайсии /сезонно/ 30кг,  

22 Тикви 30кг,  

23 Пъпеши /сезонно/ 30кг,  

24 Сини сливи /сезонно/ 20кг,  

25 Киви /сезонно/ 20кг,  

26 Череши /сезонно/ 20кг,  

27 Грозде /сезонно/ 50кг,  

28 Круши /сезонно/ 20кг,  

 Всичко за ОП:  3039,00 

 Обособена позиция №4   МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

1 Краве масло 35кг,  

2 Кисело мляко 500кг,  

3 Сирене 150кг,  

4 Кашкавал от краве мляко 50кг,  

5 Краве прясно мляко 600л,  

6 Извара  кашкавалена 5кг,  

7 Крема сирене 25кг,  

 Всичко за ОП:  3237,00 

 Обособена позиция №5    ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

1 Хляб пълнозърнест 1200бр,  
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2 Хляб бял 500бр,  

3 Бисквити – „Закуска” 150бр,  

4 Кори за баница 60кг,  

5 Бутер тесто 10кг,  

6 Козунак 150бр,  

7 Готови закуски 800бр,  

8 Брашно ,80кг,  

 Всичко за ОП:  2152,00 

 
Обособена позиция №6 

ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 

 

1 Захар кристална 150кг,  

2 Пудра захар 10бр,  

3 Мая за хляб 30бр,  

4 Какао на прах за деца 10бр,  

5 Олио 120л,  

6 Оцет 10бр,  

7 Сол 30кг,  

8 Галета 20бр,  

 Всичко за ОП:  453,00 

 Обособена позиция №7  ТОПЛИ И СТУДЕНИ НАПИТКИ 

1 Чай билков 300кутии  

2 Боза 350л,  

3 Натурален сок  100% 350л,  

4 Минерална вода-за деца 50л,  

 Всичко за ОП:  1142,00 

 Обособена позиция №8   ПОДПРАВКИ 

1. Червен пипер 50бр,  

2. Джоджан 20бр,  

3. Чубрица 20бр,  

4. Шарена сол 10бр,  

5. Дафинов лист 30бр,  

6. Магданоз /сух/ 20бр,  

7. Целина /суха/ 20бр,  

8. Канела 10бр,  

9. Ванилия 100бр,  

10. Сода бикарбонат 10бр,  

11. Бакпулвер 20бр,  

 Всичко за ОП:  68,00 

 
Обособена позиция №8 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗИХУ. 

1. Домати, консерва 80кг,  

2. Краставици мариновани 4кг,  

3. Доматено пюре 8кг,  

4. Лютеница 40кг,  

5. Конфитюр 44кг,  
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6. Зеленчукова супа – замразени  60кг,  

7. Зеленчуков микс– замразени 20кг,  

8. Зелен фасул /боб/– замразени 40кг,  

9. Грах– замразени 40кг,  

10. Гювеч– замразени 20кг,  

11. 

Готови десерти: 

Вафла,меденка, 

суха паста,кроасан 

1500бр, 

 

 Всичко за ОП:  1305,00 

 
 

 

 


