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• ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услугата кетъринг – ежедневно 

приготвяне и доставка на храна – за пълен храноден за общо 50 (педесет) прогнозен брой лица 

в Дом за стари хора „Зора“ - гр. Враца, при спазване указанията и изискванията на 

Възложителя, изложени в настоящата техническа спецификация. 

Броят на потребителите е ориентировъчен и се уточнява в предварителната заявка, 

подавана от Директора на ДСХ или упълномощен представител на ДСХ, като един ден преди 

приготвянето на храната, предава на Изпълнителя актуална информация за броя на порциите 

и хляба по диети. 

Приготвянето и доставката на храната следва да се извършва при спазване на 

изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за 

хигиената на храните, Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и 

поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани 

от Регионалните здравни инспекции, Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните 

изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящи се хранителни продукти, 

Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба 

за изискванията към храните със специално предназначение, Наредба № 16 от 28.05. 2010 г. за 

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

всички други нормативни документи действащи в Република България, приложими към 

настоящата обществена поръчка. 

Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора за 

обществената поръчка да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете 

на изпълнение, без това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 

Упълномощени представители на Възложителя подписват двустранен приемо-

предавателен протокол, който удостоверява получаването на съответните количества 

приготвена и доставена  храна. 

• УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Хранителните продукти трябва да отговарят и да бъдат съхранявани съгласно 

изискванията на българското законодателство в сферата на храните. Доставката да бъде 

осъществявана чрез транспорт, гарантиращ качественото и срочното й изпълнение, в 

съответствие с нормативно установените изисквания и нормите, издадени от 

специализираните контролни държавни органи.  
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Предлаганите храни трябва да бъдат в добър търговски вид, като при всяка доставка 

хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт. 

Пакетираните продукти да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (етикет 

на български език, който да съдържат информация за вида на стоката, производител, 

качество, дата на производство и срок на годност). 

Месните заготовки и месните продукти трябва да са произведени по утвърдени 

стандарти и/или да са произведени по технологична документация /ТД/ в случай, че 

отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите 

за производство на продукти по утвърдените стандарти. 

Остатъчният срок на годност на хранителните продукти, влагани в храната към датите 

на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.  

Храната, доставяна в Дом за стари хора „Зора“, задължително следва да отговаря на 

изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното 

законодателство. Храната се доставя от обекти, регистрирани от Областна дирекция по 

безопасност на храните, съгласно чл. 12 от Закона за храните - кандидатът/участникът следва 

да представи заверено копие от документ за регистрация на обект за производство и 

търговия с храни, включително кетъринг. Всяка партида доставена готова храна следва да 

бъде придружена от документ за съответствие, по образец, приложен към договора за 

възлагане на обществена поръчка, удостоверяващ: наименованието на доставената храна 

(ястие, хляб, плодове и т.н.); партида №, произведена на: дата, час; количество - брой на 

доставената готова храна; съответства (изписва се технологичната документация и/ или друг 

документ, гарантиращ качеството и произхода); номер на експедиционния документ; № на 

транспортното средство; срок на трайност и температура на съхранение. При транспортиране 

на храните следва да се спазват изискванията на приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) 

№ 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на 

храните и Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство на 

здравеопазването и Министерство на земеделието и храните, в сила от 05.02.2016 г.(ДВ, 

бр.10 от 05.02.2016 г.), както и на изискванията за безопасност и качество на храните, 

регламентирани в националното и европейското законодателства. Менюто следва да 

осигурява прием на енергия и хранителни вещества, съгласно Наредба № 23 от 2005 година 

за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ, бр. 63/2005 г.). Сборник 

рецепти за заведенията за обществено хранене от 2003 г., изд. „Техника“ ЕООД, пл. 

„Славейков“ № 1, гр. София. С поставените изисквания Възложителят цели да осигури 
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правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните 

актове по прилагането му. 

В менюто да се включват ежедневно представители от всички основни групи храни: 

зърнени храни и картофи; зеленчуци и плодове; мляко и млечни продукти; месо, риба, яйца, 

бобови храни и ядки. 

Да се осигури правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за 

здравето и нормативните актове по прилагането му. Да се гарантира получаването на храната 

в точно определено време (в един и същ час). За потребителите с поставена диагноза диабет 

да бъдат осигурени топли напитки, както и междинни закуски. Осигуряването на диетичното 

хранене става след консултация със специалист. Да се осигури качествена, здравословна и 

питателна храна на потребителите в съответствие с потребностите, здравословното им 

състояние и личния им избор. За осъществяването на личен избор при хранене е необходимо 

месечното/седмичното меню да се предоставя или обяснява по подходящ начин на 

потребителите. В деня когато се предлага риба да има избор и на други ястия. Изборът може 

да бъде в писмена или друга форма. Препоръчителните интервали за хранителен прием се 

определят за общ белтък, общи мазнини, мастни киселини, общи въглехидрати, холестерол и 

хранителни влакна, посочени в Приложение № 10 към чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 23 

Намаляване на енергийната стойност на храната в съответствие с намаления разход на 

енергия. Осигуряване на висока биологична стойност на храната чрез максимално 

разнообразяване на продуктовия набор и включване на достатъчни количества витамини, 

биомикроелементи, фосфолипиди, полиненаситени мастни киселини, незаменими 

аминокиселини и др. Храненето трябва да бъде с антисклеротична насоченост, която се 

постига чрез подходящи изменения в качествения състав на храната. Използване на 

лесносмилаеми продукти, умерено стимулиращи секреторната и моторната функции на 

храносмилателната система. Строго спазване на режима на хранене с равномерно 

разпределение на храната по приеми. Индивидуализиране на храненето в зависимост от 

особеностите в обмяната на веществата и състоянието на отделните органи и системи. В 

съответствие с първия принцип енергийната стойност на дневната дажба трябва да бъде 1500 

- 2300 kcal като с напредване на възрастта намалява. Съгласно действащите у нас 

физиологични норми нуждите от белтъчини на килограм телесна маса за лица над 60 години 

са 1.0 - 0.9 грама, а след 90 години - 0.8 грама, осигуряващи 14.5 % от необходимата за деня 

енергия. Животинските белтъчини, предимно мляко, птици, риба, трябва да бъдат 50 %. От 

значение са хранителните продукти, богати на метиони - телешко и птиче месо, риба, ядкови 

плодове. Мазнините трябва да се ограничат умерено. Допуска се те да доставят 27- 29 % от 
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енергията на дневна дажба. Препоръчват се мазнини, богати на ПНМК, фосфолипиди, 

токофероли - нерафинирани растителни масла, млечно масло, ядки. Дневните нужди от 

мазнини са 44-72 грама, от които 40% растителни. За профилактика на атеросклерозата се 

препоръчва ограничаване на продуктите, богати на холестерол без да се изключват напълно 

храните, които същевременно са богати на липотропни фактори - мляко, сирене, черен дроб, 

яйца. Въглехидратите трябва да бъдат 200 - 300 грама дневно. Препоръчва се да се набляга 

предимно на хляб, картофи, пресни плодове и зеленчуци. Доставят се целулоза, пектини и 

други баластни вещества, оказващи влияние върху съдържанието на холестерол в серума, 

татронова киселина, фитонциди. Лесноусвояемите моно и дизахариди трябва да се ограничат 

до 32 % от общото количество. 

1. Изисквания към месото и месните продукти: 

• Птичето месо може да бъде с кожа. Постни червени меса (телешко, свинско, 

агнешко ) до 3 пъти седмично по 100 грама в порция. 

• Да се отстранява видимата мазнина от месото преди готвене. 

•  Месните заготовки и месните продукти, които се използват при приготвянето на 

готовата храна, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са произведени по 

технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за суровини, 

заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по 

утвърдените стандарти. Месото от птици да бъде добито от здрави птици и одобрени 

предприятия, съгласно изискванията на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕС. От 

НВМС е утвърден стандарт „Стара планина”. 

• Да съдържат висококачествен месен белтък с ниско съдържание на съединителна 

тъкан с намалено съдържание на мазнини за малотрайните колбаси до 16 % и трайните 

колбаси до 26 % и намалено съдържание на сол за малотрайните колбаси до 1.5 % и трайните 

колбаси до 2,2 % 

• Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости. Каймата/мляното месо 

да е с ниско съдържание на мазнини не повече от 12,5 % от общата маса и с ниско 

съдържание на сол не повече от 1,5 % от общата маса. В смес от телешко и свинско месо 

телешкото месо да е с най-малко 60 %. 

2. Изисквания към зърнени храни и храни на зърнена основа. 

• Ежедневно включване в менюто на хляб, други зърнени храни (сухар, макарони, 

ориз, жито) и/ или картофи. 
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• Да се избягват пържени картофи. 

• Предлаганите хлебни, тестени и картофени изделия трябва да са с 

минимално/ниско съдържание на мазнини, сол и/ или захар. 

• За приготвянето на ястията да се използва брашно „Бяло”, „Добруджа” или 

„Типово” произведено по утвърден стандарт „БЪЛГАРИЯ”. 

• Хлябът в менюто трябва да бъде произведен по утвърдени стандарти в 

съответствие на показателите, заложени в ТД без оцветители и без наличие на плесен и следи 

от складови вредители. 

3. Изисквания към млякото и млечните продукти: 

• Ежедневно консумиране по една чаша прясно мляко (200 мл) и/или 50 грама 

сирене. 

• Прясното мляко да бъде с намалено съдържание на мазнини (1- 2 %) или с ниско 

съдържание на мазнини (0.1 - 0.5 %). 

• Сиренето и изварата да бъдат с ниско съдържание на мазнини и сол. 

• Прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, което да 

отговаря на изискванията на приложение III, секция 9, глава 1, т. т 3 на Регламент 

853/2004/ЕС. 

• Млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на 

изискванията на Приложение III, секция IX, глава I, т.Ш (3) на Регламент 853/2004. 

• Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15: 2010 и със 

съдържание на готварска сол за сирене до 3.5 %. 

• Кашкавалът трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14: 2010 и 

със съдържание на готварска сол за кашкавал до 2%. 

• Млякото и млечните продукти да бъдат без добавени растителни мазнини, 

оцветители и консерванти. 

4. Изисквания към рибата и рибни продукти: 

• В менюто да бъде включена риба поне един път седмично (150 - 200 

грама/порция). 

• Рибата да е прясна, по изключение охладена или замразена. 
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• Замразената риба да бъде почистена от кожа, гръбначни вътрешности, филетирана 

или нарязана на парчета. 

• Не се разрешава предлагането на солена, пушена, сушена, маринована или 

консервирана по друг начин риба и хайвер, както и миди стриди , калмари, раци октоподи. 

• Рибата, която се предлага, да бъде получена в регламентирани обекти за добив и 

преработка на риба, отговарящи на изискванията на приложение III, секция 8 на Регламент 

№ 853/ 2004/ ЕО. 

5. Изисквания към яйцата: 

• В менюто се включват пресни кокоши яйца цели като основно ястие или като 

компонент на ястия. 

• Яйцата, които се използват за приготвяне на храната, да отговарят на 

изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация 

(ДВ, бр. 7 от 2008 г.) и на приложение III, секция X на Регламент (ЕО) № 853/2004 г. 

• Яйцата, които се използват, трябва да бъдат клас „А”, размер L. 

• При използването им за приготвянето на храните да са транспортирани и 

съхранявани при температура, гарантираща безопасността им. 

6. Изисквания към масла и мазнини: 

• Да се избягва пърженето. 

• При приготвянето на храната се допуска използването на краве масло, растителни 

масла (слънчогледово, зехтин, рапично, царевично). 

• Слънчогледовото масло да има светложълт цвят, да е бистро, без утайки и 

примеси. 

• Зехтинът да бъде съгласно чл. 21, ал.2 от Наредба № 9 / 2011 г. 

7. Изисквания към плодовете и зеленчуците: 

• В менюто да се включват ежедневно според сезона пресни плодове и зеленчуци. 

• Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на 

пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент ( ЕО) 543/2011 на 

Комисията. 
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• Фасулът (зелен), използван за приготвяне на храната, трябва да бъде клас 

„Екстра” или клас „Е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 912/2001 на 

Комисията от 10 май 2001 г. относно определяне на стандартите за търговия с фасул. 

• При приготвянето на храната да не се използват зеленчуци, засегнати от гниене 

или други увреждания и да нямат неспецифичен мирис и/или вкус. 

• При приготвянето на храната да се използва доматено пюре с не по-малко от 22% 

сухо вещество (като минимално 80% от сухото вещество се формира от домати). 

• Консервираните зеленчуци и плодове, които се използват при приготвяне на 

храната, да бъдат с ниско съдържание на сол, мазнини, захар, без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители. 

• При приготвянето на храната да се използват конфитюри и мармалади с над 45% 

плодово съдържание. 

8. Изисквания към захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед. 

• При приготвянето на храната да се използват конфитюри и мармалади с над 45% 

плодово съдържание. 

• Използва се само „Рафинирана бяла захар” или „Екстра бяла захар” при спазване 

изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека, приета с ПМС № 209/11.09.2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.) 

9. Специфични изисквания към други храни - плодови и билкови чайове, 

трапезна сол. 

• Изключване предлагането на сухи супи и бульони. 

• Да се използва само сол, йодирана с калиев йодат и в съответствие с изискванията 

на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, 

приета с ПМС № 23/30.01.2001 г. (ДВ, бр. 11 от 2001 г.) 

• Да се предлагат плодови и билкови чайове, които не съдържат, кофеин, 

оцветители и овкусители. 

• Да се предлага боза с натурални подсладители, без консерванти. 

Изисквания към качеството на доставяните храни: 

Доставяните храни следва да бъдат съобразени със следните нормативни актове: 

1. Закона за храните; 
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2. Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиена на храните; 

3. Наредба № 21/15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата 

на добавките, предназначени за влагане в храни; 

4. Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на 

хранителната информация при етикетирането на храните; 

5. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 

6. Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на 

мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; 

7. Наредба № 32/23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара 

на месо и черен дроб от домашни птици; 

8. Наредба № 1 от 09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация; 

9. Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно 

Регламент 178/2002 и Регламент № 853/2004 (ЕО). 

• ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА 

НУЖДИТЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЗОРА“ ГР. ВРАЦА  

1. Към датата на обявяване на поръчката прогнозният брой на хранещите се на ден в 

Дом за стари хора „Зора” е както следва: 

 

Наименование 

Местонахождение на обекта 

до който се доставя храната 

Капацитет 

Брой хранещи се на ден 

Цифрата е ориентировъчна 

1. Потребители на общо 

хранене 

3000 гр. Враца,  ул.”Беласица” 

№ 5 
42бр. 

2. Потребители – диабетно 

болни 

3000 гр. Враца,  ул.”Беласица” 

№ 5 
8 бр. 

2. Основни компоненти при приготвяне на храната (един храноден): 

2.1. Закуска (сутрешна):   

 Тестени изделия – баница, кифла, пица  и др. 

 Макаронени изделия – макарони, юфка, кус-кус – 200 гр. 
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 Закуска „Компле” – 1 варено яйце, 40 гр. бяло саламурено сирене, 30 гр. конфитюр, 10 гр. 

масло. 

 Напитка подсладена - прясно мляко със съдържание на мазнини 2%; плодов и билков чай – 

200 гр. 

2.2. Закуска (междинна) само за диабетно болни:   

 Обикновена вафла. 

 Плодове според сезона – 200 гр. 

2.3. Обяд: 

 Супа (месна, зеленчукова); таратор – 300 гр. порция. 

 Основно ястие - предлагане на птиче месо, телешко, свинско, агнешко месо без 

видими мазнини – 300 гр. порция: 

- готвено; 

- печено; 

- постни ястия; 

- ястие с риба (веднъж седмично); 

- гарнитура или салата (според сезона) 

2.4. Вечеря: 

 Основно ястие - предлагане на птиче месо, телешко, свинско, агнешко месо без 

видими мазнини – 300 гр. порция: 

- готвено; 

- печено; 

- постни ястия; 

- гарнитура или салата (според сезона) 

 Десерт – плод, според сезона, млечен десерт, тестени десерти – 200 гр.,кисело 

мляко 2% -1бр. 

2.5. Хляб: 

  „Добруджа” (нарязан) 0,650 кг. – утвърден стандарт „България“ УС-03-2011. 

 Доставката на хляб се извършва ежедневно; Доставя се по заявка, като за един 

храноден грамажа на хляб за потребител е 0,325 гр. 

2.6. Празнични менюта: 

• Великден: курбан чорба – 300 гр., печено агнешко – 250 гр., гарнитура според сезона, 

козунак – 150 гр., 1 варено боядисано яйце. 

• Коледа: зелева сърма с кайма и ориз, и пълнена суха червена чушка с кайма и ориз – 

300 гр., паста – 65 гр. 

• 27 септември (празник на дома): пилешка пържола на фурна с гъбен сос – 300 гр., 

топла салата – 50 гр., паста – 65 гр. 

1. МЯСТО, ОБЕМ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА. 

ОТГОВОРНОСТ 

1.1. Храната се приготвя в деня на доставката. Доставката се извършва три пъти дневно 

седем дни в седмицата и се доставя до горепосочения обект, съгласно направената заявка. 
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1.2. Срок на доставката: седем дни в седмицата: 

• Закуска  с междинна закуска (за диабетно болни) - между 7:00 ч. и 7:30 ч. 

• Обяд и следобедна подкрепителна закуска (за диабетно болни) – между 11:00 ч. и 

11:30 ч. 

• Вечеря – между 17:00 ч. и 17:30 ч. 

* Сутрешната и следобедна подкрепителна закуска за хранещите се в Дом за 

стари хора „Зора“ е само за диабетно болни и трябва да е съобразена с диетата им. 

* Бройката на зачислените потребители и броят на хляба се уточнява чрез заявка, 

подписана от двете страни, в два екземпляра, до 11.00 ч. всеки ден, преди деня на 

доставката. В случай на необходимост от промяна на заявените порции за следващия 

ден, могат да се правят корекции до 13.00 ч. в деня на подаване на заявката.  

2. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Не се допуска повторяемост на менютата за 7 (седем) дни. При необходимост да се 

доставят диетични менюта за диабетици за Дом за стари хора „Зора“. 

2. Седмичното меню се изготвя от комисия от Дома за стари хора, утвърждава се от 

директора и се съгласува с избрания изпълнител. Съгласуваните менюта за един месец се 

изготвят в два екземпляра, един от които се предава на избрания изпълнител до 20 число на 

месеца предхождащ месеца на изпълнение. Изпълнителя се подписва на екземпляра който 

остава в ДСХ за „получил”. Отбелязва се датата на предаване - приемане. 

3. Храната да бъде приготвяна по начин, който да съответства на грамажа, съгласно 

нормативните изисквания и изискванията на възложителя, посочени в настоящата Техническа 

спецификация. 

4. Съставените седмични менюта да отговарят на средно дневните препоръчителни 

продуктови набори, в съответствие с Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните 

норми за хранене на населението.  

5. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната да отговарят на 

изискванията на Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 16 от 28.05. 

2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, 

Наредба за изискванията към храните със специално предназначение в сила от 01.04.2004 г., 

приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г. 

6. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от основните ястия – обяд или 

вечеря. 

7. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно Закона за храните. 

8. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

9. Приготвената храна да се доставя в затворени съдове, отговарящи на санитарните 

изисквания; 

10. Изпълнителят следва да разполага с минимум два комплекта съдове (баки, 

сефертаси), като измиването и дезинфекцията им са негово задължение. 

11. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя, 

удостоверяващ произхода на храната,грамаж,количество,брой на заявените порции както и 

удостоверяване на качество и безопасност с означен срок на годност . 

12. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с 

отклонение в качеството и да извърши  подмяната на храната с негодно качество до 30 

(тридесет) минути в деня на обаждането от констатиране на отклонението.  
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13. Участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция от 

настоящата обществена поръчка през целия период на действие на договора, трябва: 

- да притежава за обекта/ите, кой/ито ще използва за приготвяне на храна и пункта, от 

който се получава (в случай, че е различен от обекта на приготвяне) валидно удостоверение 

за регистрация от БАБХ, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, която/които 

има капацитет за едновременно приготвяне на храна на ден прогнозното количество, 

посочено от възложителя за съответната обособена позиция. 

- да разполага с минимум едно специализирано транспортно средство /собствено, 

наето или на лизинг/, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на 

приготвена храна, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортното средство от 

БАБХ, за превоз на приготвена храна. 

- да разполага с минимум два комплекта съдове, отговарящи на санитарните и 

нормативни изисквания за доставка на приготвена храна, с които ще извършва предаването 

на храната и да осигури за своя сметка прибирането на освободените съдове от вече 

предадената от служител на ДСХ храна на същия ден. 

Ограничения при изпълнение на поръчката: 

Хранителните продукти, които са дарение или хуманитарна помощ се предават на 

Изпълнителя за съхранение и влагане в порциите с приемо-предавателен протокол между 

двете страни; 

Вложените от дарение продукти да се сторнират от стойността на един храноден и 

отразят със знак „ – „(минус) във фактурата . 

 


