Приложение № 4

ДО ДИ,РЕКТОРА НА ДГ «ДЕТЕЛИНА»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
- Събиране на оферти с обява с предмет: ,,Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина „Детелина" - Видин за срок от 4 календарни месеца"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на
обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и
заявяваме, че ги приемаме.
В съответствие с изискванията на ЗОП представяме всички необходими документи
за посочения/те подизпълнител/и.
След запознаване с настоящата документация за участие в процедура по избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина „Детелина" - Видин за срок от 4 календарни месеца",
предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с одобрените техническа спецификация
и условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие
както следва:
1. Задължаваме се да изпълним дейностите в съответствие с изискванията на
Раздел П "Техническа спецификация" от одобрената документацията за участие.
1.1. Всички пакетирани и етикирани хранителни продукти и напитки ще бъдат
пакетирани и етикетирани съгласно изискванията на Регламент № 1169/ 2011 г. на ЕС.
Опаковките ще са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида
на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство, срока
на годност и други данни, съгласно изискванията на Регламент № 1169/ 2011 г. на ЕС и
Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните (В сила от
13.12.2014 г., приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г., Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември
2014г.).
1.2. Всяка доставка·от животински произход ще бъде придружена от ветеринарно
медицинско свидетелство и експертен лист. Всички останали хранителни продукти и
напитки ще са придружени от сертификат за произход и качество.
1.3. Хранителните продукти и напитки ще са в срок на годност, от който да не са
изтекли повече от към датата, на която се доставят.
1.4. Доставките ще се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни
изисквания.
1.5. Опаковка, транспорт и съхранение - фабричната опаковка е задължение на
изпълнителя. Фабричната опаковка трябва да гарантира предпазването на стоката от
външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
1.6. Ще дадем указания за правилното съхранение на стоките.
1. 7. Оферираните и доставени от нас хранителни продукти и напитки са безопасни,
годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съоrетt:tв~'~ ;rл.
20 от Закона за храните.
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1.8. Хранителните продукти (в това число и напитки) отговарят на изискванията на
Закона за храните, Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиена на
храните, Наредба № 9/16.09.2011 г. За специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, пладлагани в детските заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба № 6/10.08.2011 г.
За здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и
Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст на възраст от
0-3 години в детските заведения и детските кухни, както и на всички други законови и
подзаконови нормативни актове, уреждащи предмета и спецификата на настоящата
обществена поръчка.
1.9. При изпълнение на поръчката ще спазваме изискванията за качество на
хранителните продукти, съгласно действащата в страната или еквивалентна нормативна
уредба и отрасловите нормали, както и производството и търговията с хранителни
продукти.
1.1 О. Поръчката ще осъществяваме чрез технически съоръжения, гарантиращи
качеството - продуктите ще се съхраняват в бази и транспортират с транспорт,
отговарящи на нормативните изисквания.
1.11. Изброените артикули по настоящата обособена позиция не са изчерпателни по
отношение на възможните видове хранителни продукти, които ще бъдат доставени въз
основа на договора. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на
хранителни продукти от същия вид, които са необходими на Възложителя през периода на
действие на сключения договор.
2. Предлаганите хранителни продукти по настоящата обособена позиция ще
отговарят на следните изисквания:
2.1. Да са първо качество /клас А/ и да са с доказан произход, придружени със
сертификат за произход и качество. Коректно издаден търговски документ, който да
посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количество, партиден
номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика - предприятието производител
или склад на едро, издаващи търговския документ, както и регистрационния номер на
транспортното средство, с което се извършва доставката;
2.2. Всички доставени храни да бъдат етикетирани съгласно изискванията на
регламент 1169/2011 г. на Европеиския съюз.
2.3. Да отговарят на нормативните изисквания за качество и за безопасност при
употреба от крайни потребители.
2.4. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датата на доставка
да бъде не по-малък от 75% от общия такъв.
3.1. Доставките на хранителни продукти и напитки ще се осъществяват франко
склада на ДГ «Детелина» - гр. Видин - основна сграда, след подадена от Вьзложителя
заявка.
3.2. Да приемаме заявки за осигуряване на хранителни продукти/напитки
по
предмета на поръчката, които ще се доставят по следния начин: за месо, месни продукти и
яйца всеки вторник до 10,00 ч. по предварително подадена заявка, а за пакетирани и
консервирани хранителни стоки от първо до пето число на текущия месец до 10,00 ч.
също по предварителна заявка. Възложителят може да направи и извънредна заявка, която
се изпълнява в 24 часов срок.
4. Доставките ще съответстват на количествата по всяка конкретна заявка, и ще
бъдат изпълнени в указан от Възложителя срок на посочени от него дни в седмицата.
5. Доставките на съответните хранителни продукти ще обхващат всички дейности
по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи
дейности.

6. Доставките ще се извършват със собствени специализирани транспортни
средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни
продукти.
7. При провеждане на обществената поръчка, Възложителят може да изисква,
представянето на мостри на определени видове от предложените хранителни продукти,

които се задължаваме да предоставим своевременно. ,'
8. Декларираме, че срокът на валидност на предоставената оферта е 24.06.2019 г.
(попълва се от участника, като срокът 1-1е мо:же да бъде по-малък от посочения в
обявата) и ще остане обвързващ за нас, като може да бъде приета по всяко време преди
изтичане на този срок;
9. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детска градина „Детелина" - Видин за срок от 4 календарни месеца" Приложение № 13 и приемам всички условия в него.
10. Декларираме, че ще изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на
Възложителя посочени в Техническата спецификация и документацията за участие по
настоящата обществена поръчка.
11.ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника - неприложимо;
Ние:

,,ФРУКТ- Н" ЕООД ,
/изписва се името на участника/
№121513154
/номер по Търговския регистър/
№121513154,
/ЕИК/
държава БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к.
1306, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН - 1, бл. 013, вх. В, ет. 1, ап. 36
/седалище и адрес на управление/

ВНИМАНИЕ: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото
предложение, без да посочват цени.
Упълномощен да подпише предложението от името на:
.
/изписва се името на участника/

-

/изписва се името на упълномощеното лице и дльжността/
Дата:22.04.2019 г.
Наименование на участника: ,,ФРУКТ- Н" ЕООД
Име и фамилия: Николай Кирилов
Длъжност: Упра~ите
Подпис:
Печат:
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Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при
съблюдаване на изискванията на Вьзложителя и приложимото българско
законодателство.
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