
1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Бреза“ – гр. Пловдив“ 
 

 

1. Предмет:           

1.1. Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки на хляб за 

срок от 12 месеца.  

1.2. Доставките се извършват ежедневно до 07:00 часа, като при необходимост 

страните могат за уговорят друго време, както и извършване на извънредни доставки. 

Заявките се подават предходния работен ден до 12 ч.  

Регулярните доставки не изключват възможността за извънредни такива, когато това 

се налага по обективни причини. Извънредни заявки се подават към изпълнителя до 10:00 

часа на текущия ден. Срокът за изпълнение на извънредните заявки е до 2 часа от 

подаването на заявка. 

1.3. Мястото на изпълнение на всяка заявена доставка е гр. Пловдив, р-н „Северен“, 

ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови “ № 21.   

1.4. Текущият договор за доставка на хляб изтича на 07.05.2020 г., поради което 

възлагането на изпълнението по настоящата поръчка ще започне след тази дата. 

Възлагането може да започне по-рано, в случай че сумата по договора бъде изчерпана. 

1.5. Прогнозна и лимитна стойност на поръчката – 2582.50 лв. без ДДС, съответно 

3099.00 лв. с ДДС. 

2. Общи изисквания за качество:  

2.1. Хранителните продукти трябва да са произведени, съхранявани и да отговарят 

на изискванията за безопасност и качество, регламентирани от действащите нормативни 

изисквания. Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба 

№ 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детските заведения, издадена от МЗ, Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, 

училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на 

детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца 

и ученици, издадена от МЗХ. 

2.2. При всяка доставка за стоките да се предоставя сертификат и/или друг 

еквивалентен документ, указващ произхода, качеството, срока на годност и условията за 

съхранение на продукта. Да са етикетирани съгласно Наредба за изискванията за 

етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г. 

Информацията на етикета се представя на български език. Опаковките на стоките трябва 

да отговарят на следните изисквания: да не създават условия за замърсяване на стоките 

или за преминаването на опасни за здравето вещества; при доставка опаковката да бъде с 

ненарушена цялост, без видимо плесенясване на продукта; доставяните стоки да са 

етикирани на български език, без обозначения на етикета, които да заблуждават 
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потребителя, по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, 

идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба. 

2.3. Доставяните стоки следва да не съдържат други мазнини освен краве масло, 

слънчогледово масло и зехтин; продуктите не трябва да съдържат генно-модифицирани 

организми (ГМО) или храни, обработени с йонизиращи лъчения.  

2.4. Доставяните хранителни продукти следва да бъдат в срок на годност към датата 

на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото 

консумиране, не по-малко от 70 процента от общия срок на годност, обявен от 

производителя. 

2.5. Да се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. 

2.6. Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени продукти. 

3. Спецификации и прогнозни количества: 

№ Продукт Минимални изисквания за качество Мерна ед. Прогнозно 

количество 

за 12 м. 

1 ХЛЯБ БЯЛ 

Произведен по утвърден стандарт 

„България“ или еквивалентен, с лого за УС 

№ 02/2011 на опаковката (или екв.). С 

ниско съдържание на мазнини и сол. Добре 

изпечен. Нарязан на филии и поставен в 

индивидуална   опаковка.  

Да отговаря на изискванията на чл. 24 и чл. 

26 от Наредба № 8/04.12.2018 г. на МЗХ.  

Грамаж на 1 бр. – 0.650 кг. 

бр. 1850 

2 ХЛЯБ 

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ 

От пълнозърнесто пшенично брашно, без 

оцветители. С ниско съдържание на 

мазнини и сол. Добре изпечен. Нарязан на 

филии и поставен в индивидуална 

опаковка.  

Да отговаря на изискванията на чл. 24 и чл. 

26 от Наредба № 8/04.12.2018 г. на МЗХ.  

Грамаж на 1 бр. – 0.700 кг. 

бр. 1500 

 

Посочените количества на стоките са прогнозни и възложителят си запазва правото 

да не заяви в пълен обем дадено количество стока, както и да заявява доставки в 

количество, по-голямо от прогнозното, до достигане на прогнозната стойност на договора, 

която е лимитна.  

 

4. Актуализация на цените. 

4.1. Оферираните цени подлежат на еднократна актуализация след изтичането на 

първите шест месеца от договора. При актуализацията на цените възложителят съставя 

протокол, които изпраща на изпълнителя и който става обвързващ за страните. 

4.2. Актуализацията на цените ще се извърши на база актуален бюлетин на „САПИ” 

ЕООД (за цените на стоките по договора, за област Пловдив), осигурен от и за сметка на 

изпълнителя. Актуализацията на цените се извършват при следните условия: 

А. В срок до 5 работни дни след подписване на договора, изпълнителят следва да 

осигури за своя сметка и да предостави на възложителя актуален бюлетин за цените на 

едро за област Пловдив, издаден от „САПИ” ЕООД, за всички видове продукти, предмет 
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на договора, който да послужи за изчисляване на коефициент К, който се определя като 

съотношение между единичната цена на всеки продукт, предложена от изпълнителя в 

ценовото предложение, и осреднени цени на едро за град Пловдив, съгласно справката 

САПИ.  

Коефициентът К се изчислява по формулата: 

К = (Ц-предлагана/Ц-Сапи)*100, 

където: 

- "Ц-предлагана" е цената, оферирана за даден продукт в ценовото предложение на 

изпълнителя; 

- "Ц-Сапи" е цената на същия продукт съгласно представения бюлетин на „САПИ” 

ЕООД. 

Изчисленият коефициент К служи за коригиране на цените при актуализация и не 

може да бъде променян за срока на договора. 

 

Б. 10 дни преди изтичане на шестия месец на договора изпълнителят следва да 

осигури за своя сметка и да предостави на възложителя актуален бюлетин за цените на 

едро за област Пловдив, издаден от „САПИ” ЕООД, за всички видове продукти, предмет 

на договора, който да послужи за изчисляване на актуалните цени по следната формула: 

Ц-продукт = (Ц-Сапи*К)/100, където: 

- "Ц-продукт" е актуализираната цена на продукта за следващия месец; 

- "Ц-сапи" е цената на същия продукт съгласно представения бюлетин на „САПИ” 

ЕООД; 

- К е изчисленият коефициент. 

Получените единични цени ще се закръглят да втори знак след десетичната запетая и 

включват всички разходи на изпълнителя за доставка на продуктите, включително, но не 

само – стойността на продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси и 

други. 

Актуализираните цени влизат в сила от 1-вия ден на месеца, следващ съставянето на 

протокола за актуализация, и са в сила до края на срока на договора. 

За актуален се счита бюлетин на „САПИ” ЕООД, издаден не по-рано от 5 дни преди 

представянето му на възложителя. 


