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Домашен социален патронаж
Република България 5400, гр.Севлиево, ул. „Устабашиев ” № 12

Тел.: 0675/3-38-66; 0888/874343,
E-mail: dsp_sev.64@sevlievo.bg

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Обща информация.

Домашен социален патронаж - гр. Севлиево обявява обществена поръчка по реда
на глава двадесет и пета, раздел ІІ от ЗОП с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И
ДОСТАВКА НА  ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ И ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - гр.Севлиево по две обособени
позиции“:
Обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж”
Обособена позиция № 2 “Обществена трапезария”

Към датата на обявяване на поръчката прогнозният брой на хранещите се на ден
потребители, е както следва:

- в Домашен социален патронаж

Капацитет на Домашен социален патронаж е 300 лица.

- в Обществена трапезария:

Капацитет на Обществена трапезария е 54 лица.

Броят на потребителите на Домашен социален патронаж (ДСП) е ориентировъчен и
се уточнява в предварителната заявка, подавана от Управителя на ДСП или упълномощен
представител на ДСП, като един ден преди приготвянето на храната, предава на
Изпълнителя актуална информация за броя на порциите и хляба по диети .

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 324 356,67 (триста
двадесет и четири хиляди триста петдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки)
лева без включен ДДС и 389 228,00 лв. (триста осемдесет и девет хиляди двеста
двадесет и осем лева) с вкл. ДДС, от които:

Потребители Капацитет
(брой хранещи се на ден)

Цифрата е ориентировъчна
Хранещи се с включен хляб в менюто 50

Хранещи се без включен хляб в менюто 200
Хранещи се диабетици с включен черен хляб
в менюто 50

Общо: 300

Потребители Капацитет
(брой хранещи се на ден)

Хранещи се с включен хляб в менюто 54
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- За обособена позиция №1 “Домашен социален патронаж”, с прогнозна стойност
284 666,67 (двеста осемдесет и четири хиляди шестотин шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки) лeва без  ДДС и 341 600,00 (триста четиридесет и една
хиляди  и шестотин) лева с вкл. ДДС.

- За обособена позиция №2 “Обществена трапезария”, с прогнозна стойност
39 690,00 /тридесет и девет хиляди шестотин и деветдесет/ лева без ДДС и 47 628,00
(четиридесет и седем хиляди шестотин двадесет и осем) лева.
За обособена позиция №2 “Обществена трапезария” общата цена за изпълнение се
формира на база стойността на общия брой на лицата, които ще бъдат обхванати – до
54/петдесет и четири/ от 01.01.2018г. до 31.12.2019г. умножен по стойността на един
храноден-2,08 лева без ДДС, умножен по общия брой на работните дни, за които е
предвидено да се изпълнява – 336 работни дни от 01.01.2018г. до 31.12.2019г. и в
съответствие с действително изпълнената услуга.
На изпълнителят се полагат средства за административни разходи и разходи за транспорт
и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5% /пет на сто/ от
общите разходи за закупуване на хранителни продукти, включени в прогнозната стойност.
2. Срокове.

2.1. Срок на договора:
- за Обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж” е до 31.12.2019г.
За месец август 2018г. и месец август 2019г. избраният изпълнител за позицията

няма да предоставя услугата.
- за Обособена позиция № 2 “Обществена трапезария” е до 31.12.2019г.
Обособена позиция № 2 “Обществена трапезария” избраният изпълнител ще

предоставя услугата по предоставен от възложителя график по дати, съобразен с
предвиденото по- горе изпълнение, а именно 336 работни дни от 01.01.2018г. до
31.12.2019г.

2.2. Срок за приготвяне на храната – Храната се приготвя в деня на доставката,
която се извършва един път дневно, пет дни в седмицата (от понеделник до петък
вклвключително).

2.3. Срок на доставка на приготвената храна –Храната се доставя ежедневно, от
понеделник до петък, до 08:00 ч. в деня на приготвяне на храната.

3. Основни компоненти при приготвяне на храната (един храноден):
За обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж”
Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя.

3.1. Според личния избор на потребителите в ДСП, обядът за дните понеделник-
четвъртък се предлага в два варианта:

а) При цена на храноден, включващ: супа, основно ястие, десерт и хляб, не повече от
2,08 лв. без ДДС, в това число стойност на вложените хранителни продукти не по-малко
от 1,89 лв. без ДДС;

б) При цена на храноден, включващ: супа, основно ястие и десерт, не повече от 1,92
лв. без ДДС, в това число стойност на вложените хранителни продукти не по-малко от
1,74 лв. без ДДС;

За обяд включващ: супа, основно ястие и десерт, цената на храноден се намалява със
стойността на хляба.

3.2. Обядът за петък, според личния избор на потребителите в ДСП, включва :

а) При цена на храноден, включващ: супа, основно ястие с месо и второ основно ястие
постно и хляб, не повече от 2,08 лв. без ДДС, в това число стойност на вложените
хранителни продукти не по-малко от 1,89 лв. без ДДС;

б) При цена на храноден, включващ: супа, основно ястие с месо и второ основно ястие
постно, не повече от 1,92 лв. без ДДС, в това число стойност на вложените хранителни
продукти не по-малко от 1,74 лв. без ДДС;
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Участниците трябва да посочат единична цена в лева без ДДС и с ДДС за храноден на
един хранещ се за меню с включен хляб и за меню без хляб, с включени транспортни
разходи до сградата на Домашен социален патронаж- гр. Севлиево, ул.„Устабашиев” №12.

Единичната цена за храноден не може да надвишава посочената стойност по-горе за
съответния вариант.

За обособена позиция № 2 “Обществена трапезария”
Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя.
Цената на храноден, включващ: супа, основно ястие, десерт и хляб, не повече от

2,08 лв. без ДДС, в това число стойност на вложените хранителни продукти не по-малко
от 1,89 лв. без ДДС;

Участниците трябва да посочат единична цена в лева без ДДС и с ДДС за храноден
на един хранещ се за меню с включен хляб, с включени транспортни разходи до сградата
на Домашен социален патронаж- гр. Севлиево, ул.„Устабашиев ” № 12. Единичната цена
за храноден не може да надвишава посочената стойност по-горе.

При осъществяване предмета на поръчката следва да се спазва Ръководство на
бенефициента за изпълнение и управление на договори по процедура BG05FMOP001-
3.002 “Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” и ПМС №37 от 23,02,2015г. за определяне
реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фондо за европейско подпомагане на най- нуждаещите се
лица.

3.3. Основен компонент на храната: за двете обособени позиции
• Супа -300 г. / в готов вид/;
• Основно ястие - предлагане на птиче месо без кожа и телешко, свинско, агнешко месо
без видими мазнини (без пържено)-300 г. / в готов вид/:
- готвено;
- печено;
- постни ястия;
- ястие с риба (два пъти месечно);
- гарнитура или салата (според сезона)
• десерт –плод, според сезона, млечен десерт, тестени десерти -250 г. / в готов вид/;

3.4. Хляб:
За обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж”

• „Добруджа” (нарязан) 0,650 кг. – утвърден стандарт „България“ УС-03-2011
• „Типов“ 0,500 кг. – утвърден стандарт „България“ УС-04-2011.

Доставката на хляб се извършва в дните: понеделник, сряда и петък; Доставя се по
един брой нарязан хляб в посочените дни, като за един храноден грамажа на хляб е 0,390
гр. Хлябът да бъде бял за потребителите на обща храна, а за лицата с диетично хранене да е
съобразен с изискванията на заболяването, като грамажът на хляба за един храноден е
0,300 гр.

За обособена позиция № 2 “Обществена трапезария”
• Тип “Заводски”, 0,650 кг., бял, ненарязан.

Доставката на хляб всеки работен ден /от понеделник до петък/ е по 27 броя, което
е 0,325гр –на потребител.

4. Изисквания за качество: за двете обособени позиции
4.1. Приготвяната храна да бъде качествена, здравословна и питателна, да отговаря на

изискванията на Закона за здравето и Закона за храните, при спазване изискванията за
хигиена.

4.2. За приготвяне на ястията трябва да се използват високо качествени продукти, не-
съдържащи вредни за здравето примеси и добавки. Предлаганите продукти да не
съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните.

4.3. Храната се приготвя съгласно Сборник рецепти за заведения за обществено
хранене, издателство Техника, 2006г. При потребители с диетично хранене да е
съобразена с изискванията на  заболяването, съгласно меню заверено от диетолог  на
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Изпълнителя.При приготвянето на храната участва най- малко едно лице с образование
или квалификация в областта на хранителните технологии и един диетолог.

4.4. Съставеното седмичното меню да отговаря на средно дневните препоръчителни
продуктови набори, в съответствие с  Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните
норми за хранене на населението.

4.5. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната, да отговарят на
изискванията на Наредба № 16/ 28.05. 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци.

4.6. Изпълнителят предоставя седмични менюта заверени от диетолог и съобразени с
изискванията при потребители с диетично хранене за съгласуване с Управителя на ДСП.
Менютата да се съобразяват с традиционните ястия за официални празници.

Седмичните менюта за месеца следва да се изготвят от изпълнителя в предишния месец
и се предоставя на възложителя за съгласуване и евентуална корекция. В същият този
срок възложителя подава на изпълнителя действителния брой лица, които ще се хранят
през следващия месец. Възложителя си запазва правото при изключителни случаи
количеството храна да бъде променяно 1 (един) ден по-рано от деня на фактическата
доставка. Менюта се изготвят с еднакъв грамаж за лицата, спазвайки всички изисквания в
настоящата техническа спецификация. При изготвяне на седмични менюта се включват
разнообразни видове ястия, които са съобразени с изискванията за принос към
балансирания режим на хранене и са утвърдени от възложителя.

4.7. Хранителните продукти, които са дарение или хуманитарна помощ се предават на
Изпълнителя за съхранение и влагане в порциите; Вложените от дарение продукти да се
отразяват от Изпълнителя в калкулационните ведомости със стойност „0,00“ (нула, нула,
нула).

4.8. Приготвената храна се доставя по местонахождение на посочения обект, а имено
град Севлиево, ул. Устабашиев №12 с транспортно/и средство/а отговарящо/и на
приложимите нормативни изисквания за транспортиране на храни, затворени съдове,
отговарящи на санитарните и нормативни изисквания, осигурени от изпълнителя.

4.9. Изпълнителят трябва да спазва санитарно-хигиенните изисквания и предписания на
БАБХ, като оставя проби за контрол;

4.10.Изпълнителят е длъжен да предоставя на упълномощен представител на ДСП за
своя сметка по една порция от ястията включени в менюто за деня за контролна проба
съхранявана на територията на ДСП;

4.11. 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 експерт “Диетолог” за целите на поръчката.
- 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 ДСП храна на същия ден.

5. Технически условия за изпълнение на поръчката: за двете обособени позици
5.1. Изпълнителят следва да представи примерни менюта, като не се допуска

повторяемост за 10 (десет) дни . Да се доставят диетични менюта за диабетици, съобразено
с утвърденото меню за диабетно болни потребители в ДСП от фирмата
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изпълнител.Предлаганите примерни менюта трябва да включват храни в необходимите
количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно
съответствие на всички приложими нормативни актове.

5.2. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията-супа или основно
ястие.

5.3. Храната да се приготвя в деня на предаване.
5.4. Не се допуска приготвяне на храна от предния ден.
5.5. Изпълнителят следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови

храни.
5.6. Приготвената храна да се транспортира и предава в затворени съдове, отговарящи

на санитарните изисквания. Изпълнителят трябва да осигури за своя светка необходимите
съдове, които ще му се връщат на следващата доставка на храна;

5.7. Приготвената храна да се придружава от калкулационна ведомост и от двустранно
подписана Стокова разписка от Изпълнителя, в два екземпляра, удостоверяваща
количеството и нейния срок на годност. При констатирани пропуски по отношение на
качество и количество на храната, Управителят на ДСП или упълномощен представител
на ДСП отразява констатацията за информация и своевременна реакция от страна на
Изпълнителя. Да предава готовата храна във вид, качество и количество, съответстващо
на договореното;

5.8. Изпълнителят е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвена и доставена
храна с отклонение в качеството и да извърши подмяната на храната с негодно качество с
качествена до 60 (шестдесет) минути в деня на обаждането от констатиране на
отклонението.


