ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Описание на предмета на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ободряващи напитки за
служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и
териториалните й служби“.
2. Прогнозни количества и показатели на напитките
Поръчката включва периодична доставка на ободряващи напитки при прогнозни
количества и технологични изисквания, както следва:

№

Вид ободряваща
напитка

1

2

Съответствие с
нормативен
документ
3

1.

ТД /Технологична
документация/ на
Бутилирана натурална
производителя и
минерална вода, 0.500 л.
Наредбата за
– Бистра, слабо
изискванията към
минерализирана, без
бутилираните
страничен мирис и
натурални
привкус, за директна
минерални, изворни
консумация.
и трапезни води,
предназначени за
питейни цели

2.

ТД на
производителя и
Бутилирана натурална
Наредбата за
минерална вода, 1.500 л.
изискванията към
– Бистра, слабо
бутилираните
минерализирана, без
натурални
страничен мирис и
минерални, изворни
привкус, за директна
и трапезни води,
консумация.
предназначени за
питейни цели

3.

Бутилирана
трапезна
вода
Предназначение:
за
ежедневна консумация, с
много ниска степен на
минерализация – до 50
mg/l;

ТД на
производителя и
Наредбата за
изискванията към
бутилираните
натурални

Мярка

Опаковка

Прогнозно
количество за
2 /две/ години

4

5

6

бр.

В РЕТ бутилка
с вместимост
от 0.500 l.

15730

бр.

В РЕТ бутилка
с вместимост
от 1.500 l.

43180

бр.

В РЕТ бутилка
с вместимост
от 0.500 l.

121900

Качеството на водата
трябва да отговаря на
Приложение № 1, таблица
Б на Наредба №9 за
качеството на водата
предназначена за
питейно-битови цели.

4.

5.

6.

7.

минерални,
изворни и трапезни
води,
предназначени за
питейни цели

Газирана безалкохолна
напитка с кофеин
Състав: без съдържание
на
изкуствени
подсладители и таурин, с
ТД на
енергийна стойност до 42 производителя или
kcal/ 100 ml., съдържание
еквивалент
на кофеин до 9 mg/100 ml,
съдържание
на
подсладител (захар) до 7,5
g/100 ml.
Газирана безалкохолна
напитка с различни
вкусове
Състав: без съдържание
ТД на
на
изкуствени производителя или
подсладители
и
еквивалент
оцветители,
енергийна
стойност: до 187 kcal/ 100
ml. Подсладител - захар
Мляно кафе
Мляно печено кафе (смес
от сортовете Робуста 70% и Арабика - 30%),
светъл до тъмнокафяв
цвят,
добре
изразен
ТД на
плътен мирис и вкус, без
страничен
привкус. производителя или
еквивалент
Съдържание на кофеин в
сухо вещество от 1% до
2,3%. Кафето
да е
подходящо за приготвяне
като напитка в еспресо
кафе-машини
Разтворимо кафе 3 в 1
ТД на
Индивидуално опакован
продукт, с типичен вкус и производителя и
Наредбата за
мирис, без признаци на
втвърдяване, еднородна изискванията към

бр.

В РЕТ бутилка
с вместимост
от 2.000 l.

12600

бр.

В РЕТ бутилка
с вместимост
от 0.500 l.

16130

кg.

Единично
фолирана
опаковка, в
разфасофка от
1,0 кg.

912

бр.

Индивидуални
опаковки,
фолирани
пакетчета до

227000

смес с типичен аромат.
екстрактите от кафе
Състав: захар до 54%,
и цикория
разтворимо кафе не помалко
от
10%,
обезмаслено сухо мляко
до 6 % с енергийно
съдържание до 79 kсal
Разтворимо кафе
100% чисто натурално
ТД на
разтворимо
кафе
на производителя и
гранули. Индивидуално
Наредбата за
опакован продукт, без изискванията към
признаци на втвърдяване, екстрактите от кафе
еднородна смес с типичен
и цикория
аромат.

18,00 g.

бр.

Индивидуални
опаковки,
фолирани
пакетчета по
0,002 кg.

234200

бр.

Индивидуални
опаковки,
фолирани
пакетчета по
0,0025 кg.

329800

бр.

Индивидуални
опаковки,
фолирани
пакетчета по
0,0040 кg.

66000

Билков чай
Съдържание – натурални
билки и аромати; без
изкуствени оцветители и
ТД на
консерванти;
сипкава
11. еднородна маса от ситно производителя или
еквивалент
нарязани добре изсушени
листа, стръкчета, цвят или
плод,
без
странични
примеси.

20910

опаковка

Опаковка,
съдържаща 20
бр. книжни
водопропускли
ви филтри с
или без конец
по 0,0015 кg.

Черен чай
ТД на
12. Съдържание – натурален
черен чай, без изкуствени производителя или

опаковка

Опаковка,
съдържаща 20
бр. книжни

1 076

8.

Захар на кристали
Състав: еднородна смес
от бели неслепващи се
захарни кристали

ТД на
производителя и
Наредбата за
изискванията към
захарите,
предназначени за
консумация от
човека

Захар на кристали
Състав:
специфична
продълговата форма на
10.
кристала, наситен златист
цвят и силно изразен вкус
на карамел.

ТД на
производителя и
Наредбата за
изискванията към
захарите,
предназначени за
консумация от
човека

9.

оцветители
и
консерванти;
сипкава
еднородна маса от ситно
нарязани добре изсушени
листа от черен чай, без
признаци на сбиване на
бучки и плесенясване, без
странични примеси.

еквивалент

водопропускли
ви филтри с
или без конец
по 0,0015 кg.

3. Общи изисквания към ободряващите напитки:
3.1. Продуктите, оферирани от участниците в обществената поръчка трябва да отговарят
на изискванията на следните нормативни актове:
 Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
 Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
 Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени
за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;
 Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите,
различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр.
30 от28.03.2001 г.;
 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от
12.12.2014 г.;
 Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни
води, предназначени запитейни цели;
 Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория. ДВ, бр.1/2004;
 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (обн.
ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.),
 Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004
година относно хигиената на храните;
 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври
2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.
3.2. Стоките, които ще се доставят трябва да отговарят на изискванията на Възложителя,
посочени в таблицата по-долу, както и да са:
 От производител, ТД на производителя или БДС, съгласно изискванията посочени в
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 С остатъчен срок на годност не е по-малък от 75% от общия срок на годност на
продукта, посочен на опаковката, считано от датата на доставка;

 Без съдържание на генно-модифицирани организми (ГМО);
 При всяка доставка – стоките да бъдат придружени от сертификат и/или друг
еквивалентен документ, указващ произхода, качеството, срока на годност и условията за
съхранение на продукта;
 Произведени, съхранявани и доставени при спазване на изискванията на Закона за
храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравето и др., в
съответствие с действащото законодателство.
4. Опаковките на продуктите, които ще се доставят, следва да отговарят на следните
изисквания:
 Да не създават условия за замърсяване на продуктите или за преминаването на опасни
за здравето вещества;
 При доставка опаковката да бъде с ненарушена цялост;
 Доставяните продукти да са етикетирани на български език, без обозначения, които да
заблуждават потребителя, по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход,
идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба;
 Да гарантират стоката от външни въздействия по време на транспортиране и
съхранение на склад;
 Да са придружена с указания за правилно съхранение на стоките.
5. Начин на изпълнение на доставките
Доставките са периодични по предварителни заявки. Изпълнителят следва да осигури
възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
• Максимално допустимият срок на доставка след датата на заявката е до 5 (пет)
работни дни. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което
обстоятелство изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка на спешните поръчки е до
48 (четиридесет и осем) часа от деня на подаване на съответната заявка.
• При доставката се проверява количествата на заявените артикули, съгласно
подадената заявка от страна на възложителя.
• При установени липси и/или констатирани явни или скрити дефекти, установени с
констативен протокол, в състав от по един представител на двете страни, Изпълнителят
доставя липсващите или заменя дефектните стоки с нови в срок до 48 часа.
6. Представяне на образци (мостри) - участниците представят по 2 (два) броя
образци (мостри), отговарящи на изискванията на Възложителя за артикулите по
позиции №№ 8 и 9, посочени в Таблицата към Техническите спецификации.
Възложителят си запазва правото да приложи чл. 52 от ЗОП и чл. 32 от ППЗОП.
Мострите се представят към техническото предложение. За невърнатите мостри се
прилагат разпоредбите на чл. 76, ал. 2, т. 1 от ППЗОП.
Мострата ще бъде използвана за удостоверяване на следните параметри:
- вид на субстанцията - прахообразна или гранулирана;
- съответствие на опаковката с изискванията на техническата спецификация.
Поради естеството на проверяваните параметри, целостта на опаковката и търговския
вид на мострите ще бъдат нарушени.
/Участник, който предложи мостри, неотговарящи на изискванията на Възложителя
ще бъде отстранен/.
Изискваните мостри се представят в офертата към техническото предложение.

