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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
       За изпълнение на  обществена поръчка за доставка, открита чрез публична покана по 
реда на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет:  „Периодична доставка, осъществена  чрез 
покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи 
дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП ДЛС 
„Шерба” за 2016г. , по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия, Месо и месни продукти, Риба и 

рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Плодове и зеленчуци, Варива, 

подправки и други хранителни продукти и напитки„; 

Обособена позиция № 2 – „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ 

запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ШЕРБА ТП НА 

СИДП ДП ШУМЕН 

 

Технически параметри на поръчката: 

Относно първа позиция: 

  Наименование 

 мярка      

1 СВЕЖИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ     

  домати килограм   

  пипер килограм   

  краставици килограм   

  картофи килограм   

  зеле килограм   

  салатки брой   

  лук килограм   

 Лук зелен връзка  

  моркови килограм   

  чесън килограм   

 Чесън пресен връзка  



  Чушки килограм   

  тиквички килограм   

 Гъби килограм  

 Магданоз, целина, копър връзка  

 Ябълки килограм  

 праскови килограм  

 круши килограм  

 грозде килограм  

 банани килограм  

 портокали  килограм  

 грейпфрути килограм  

 киви килограм  

 лимони килограм  

 нектарини килограм  

 мандарини килограм  

2 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ     

  боб килограм   

  ориз  килограм   

  леща килограм   

3 ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ     

  хляб 0,700 брой   

  брашно пшенично бяло килограм   

 Брашно царевично килограм  

  Фиде, спагети, макарони      0,500 кг брой   

  галета  0,100 кг брой   

4 ПАКЕТИРАНИ ИЗДЕЛИЯ    

  Сол Кг   

  Морска сол Кг   

  Захар Кг   

 Пудра захар Кг  

  Захарчета за кафе  Бр   

  Суха сметана за кафе 10 бр. Бр   

  нишесте  0,100 кг брой   

  Мед пакетчета     

  Чай – билков, плодов, черен,зелен Бр   

  Кафе за еспресо кг   

5 БЕЗАЛКОХОЛНИ     

  

безалкохолни напитки по 0.250л 
/кола, фанта, спрайт, тоник или 
еквивалентно / брой   

  

безалкохолни напитки по 2.5 л /кола, 
фанта, спрайт, тоник или 
еквивалентно / брой   

  

безалкохолни напитки от 2 л /кола, 
фанта, спрайт, тоник или 
еквивалентно / брой   

  нектари   -    1 ,000 л брой   

           ябълка   брой   

           праскова  брой   



           кайсия   брой   

  нектари  -  0,300 л брой   

           ябълка   брой   

           праскова  брой   

           кайсия   брой   

  минерална вода 1,500 л брой   

  минерална вода 0,500 л брой   

  газирана вода  0,500 л брой   

6 АЛКОХОЛ     

  ракия     

      обикновена 0.750 л брой   

     обикновена 1.000 л брой  

      специална  0,700 л брой   

     специална 1.000 л брой  

       друга брой   

  водка     

       обикновена 0,500 л брой   

       обикновена 0,700 л брой   

       обикновена 1.000 л брой  

       специална 0.500л брой  

       специална 0.700 л брой  

       специална 1.000 л брой  

  бира     

     Загорка 0,500 л брой   

      Туборг 0,500 л брой   

      старопрамен 0,500 л брой   

      Бекс 0,500 л брой   

      каменица 0,500 л брой   

  вино -  бяло     

      траминер търговище 0,750 л брой   

      катаржина   0,750 л брой   

      куесчън марк   0,750 л брой   

      шардоне   0,750 л брой   

  вино – червено     

      мерло асеновград  0,750 л брой   

      каберне совиньон  0,750 л брой   

      друго брой   

  уиски     

      джак даниелс  0,700 л брой   

      джони уокър 0,700 л брой   

7 МЕСО    

  свинско свинско     

               бут килограм   

               вратна пържола килограм   

               гърди килограм   

               бонфиле килограм   

                кайма килограм   

              кебапчета брой   



              кюфтета брой   

              наденица килограм   

  телешко месо     

               шол килограм   

               шкембе килограм   

               кайма килограм   

  пиле     

          охладено килограм   

          замразено килограм   

          филе килограм   

          бутчета килограм   

          воденички килограм   

  риба     

         сьомга килограм   

         шаран килограм   

         бяла риба килограм   

         калкан килограм   

         скумрия килограм   

8 ДЕЛИКАТЕСИ     

  филе  елена килограм   

  суджук килограм   

  амбарица килограм   

  бекон килограм   

  говежда пъстарма килограм   

  луканка – карловса килограм   

                 чановете килограм   

                 орехите килограм   

  луканков салам килограм   

  пушен врат килограм   

  пушено филе килограм   

  роле трапезица килограм   

  шпеков салам килограм   

9 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ     

  кисело мляко – 4.5% брой   

                             2% брой   

  прясно мляко  брой   

  сметана 1,000 л брой   

 Сметана доза 10 бр брой  

  сирене от краве мляко българско килограм   

    

  кашкавал от краве мляко килограм   

    

  салата снежанка килограм   

  салата руска килограм   

      

  Краве  масло   0,250 кг брой   

 Краве масло доза брой  

  маргарин 0,500 кг брой   



 10 ПОДПРАВКИ ПАКЕТИРАНИ      

  червен пипер 0,100  кг брой   

  черен пипер   0,10 кг брой   

  сол   1,000 кг брой   

 Чубрица 10 гр брой  

 Кимион 15 гр брой  

 Дафинов лист 8 гр брой  

 Бахар 8 гр брой  

 За агнешко месо брой  

 За риба брой  

 За свинско месо брой  

 За телешко месо брой  

 Шарена сол  брой  

 Канела брой  

 Бакпулвер брой  

 Амонячна сода брой  

 Ванилия брой  

11 Други хранителни продукти   

 Олио 1 л Бр  

 Оцет – винен, ябълков Бр  

 Зехтин 1 л бр  

 Маслини Кг  
 
 

Относно втора позиция: 

  Наименование 

 мярка      

1 Стерилизирани консерви    

  стерилизирани -гъби        0,650 кг брой   

                             пипер 0,680 кг брой   

                            краставички  0,520 кг брой   

 Зелеви листа брой  

 Лозови листа брой  

 Лютеница 0,500 кг брой  

 Грах брой  

2 ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ    

  бисквити брой  

  баклава брой  

  еклери брой  

  бишкоти брой  

  вафли брой  

  кекс брой  

  меденки брой  

  дребни сладки брой  

3 ЯДКИ   

      бадеми килограм  

      фъстъци килограм  

      орехи килограм  

      лешници килограм  



 

Забележка: Видовете хранителни продукти и напитки  са прогнозни и не 

обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора 

между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата 

необходимост от доставката  им. Изпълнението на доставките се извършва единствено 

и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, 

съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по позиции. 

 

Изисквания към изпълнението на обществената поръчка 

Минимални изисквания към доставките: предлаганите/доставени хранителни 

продукти трябва да са: 

- с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставката; 

- да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората; 

- да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните), Наредба №5/25.05.2006г. 

за хигиената на храните и Наредба за специфичните изисквания към млечните 

продукти; 

- опаковани в съответствие с изискванията по Наредба за изискванията за 

етикирането и представянето на храните, гарантиращо възможност за тяхното 

съхранение при обичайни за продукта условия; 

Условия за доставка: 

Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс по 

позиции, определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях 

може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

но не го обвързват с тяхното пълно усвояване. 

        Доставките,  следва да се извършат в максимален срок до 2(два) часа след 

подадена изрична устна заявка по телефон или  писмена по електронна поща или факс 

франко обекта на  Възложителя : Станция „Шерба“, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна.  

        Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените 

артикули по позиции , съгласно одобрената „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ”  

неразделна част от настоящата документация на публичната покана с включени всички 

разходи свързани с изпълнението на доставките . Предложените от участниците 

единични цени за съответните артикули не следва да бъдат по- високи от 

обявените в търговската мрежа 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Непосочването на единична цена на някой от изброените в одобрената 

„СПЕЦИФИКАЦИЯ” артикули към настоящата публична покана е основание за 

отстраняване на участниците. 

    

Количество и стойност на всяка отделна доставка: 

- количеството на всяка отделна  доставка се извършва единствено и само след 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде 

направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно 

посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- няма ограничение в  количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. 

доставка може да бъде извършена и за минимална стойност) 



             

Финансови параметри 

Прогнозната стойност за изпълнение на обекта на поръчката е в общ размер на 

10000 (десет хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, а по позиции , 

както следва: относно първа позиция: в размер на 9200,00 /девет хиляди и двеста/ лева 

без ДДС, относно втора позиция: 800,00 /осемстотин/ лева без ДДС,  за която сума се 

сключва договор по позиции. Посочената стойност е прогнозна и не е задължителна за 

усвояване в пълен обем от Възложителя. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на предложените продажни 

цени, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. В нея трябва да са включени всички 

разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи - 

франко място на доставката. 

Начин на плащане: Стойността на всяка отделна доставка се заплаща в лева, в 

брой или по банков път с платежно нареждане в 10( десет) дневен срок след 

издаване на данъчна фактура и приемо- предавателен протокол за извършена 

доставка.  

        При необходимост от извършване на доставки на артикули извън посочените в 

техническата спецификация за съответната позиция, участникът предлага в 

съответното ценово предложение  отстъпка в размер на  % /процент/   от обявените 

цени в обекта си  за съответния вид. 

 

Срокове на обществената поръчка 

Срок на договора- 31.12.2016г. или до изчерпване на финансовия ресурс по 

позиции  и се прекратява при наличие на всяко едно от посочените две основания.  

Срок на валидност на предложението- 30 дни от крайната дата за депозиране на 

оферти 

 
 

 

Изготвил: /п/................... 

               /П.Иванов- домакин  при  ТП ДЛС Шерба 

               Дата на предаване на Възложителя: 30.12.2015г 

 


