/д
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

I.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕ

1. Предлаганите храни да бъдат в запечатани опаковки или контейнери. Опаковките или
контейнерите да бъдат запечатани по такъв начин, че когато опаковката или контейнерът се отвори,
капакът да се повреди и да не може да се използва повторно, в съответствие с изискванията на Член
23 от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно пускането на пазара и употребата на фуражи.
2. Храните да бъдат в разфасовки не по-големи от 20 кг.
3. На опаковката да бъде обозначена категорията (куче), възрастовата група и големина на
породата.
4. Храните да бъдат етикетирани в съответствие с Член 15 от Регламент (ЕО) № 767/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и
употребата на фуражи.
5. Върху етикета на храната да е посочен безплатен телефонен номер или друго подходящо
средство за комуникация, съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи.
6. Данните при етикетирането на храната да са на български език и в съответствие с
изискванията на Приложение VII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи.
7. На етикета да бъде посочен състава на храните според процентното им съдържание,
подредени в низходящ ред.
8. Храните да бъдат в съответствие с изискванията за безопасност, определени в Регламент
(ЕО) № 183/2005 На Европейския Парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на
изискванията за хигиена на фуражите.
9. Срок на годност на храните – не по-малко от 6 /шест/ месеца от постъпването на храните в
склада на Възложителя.
Изисквания към екструдираната храна по видове:
Пълноценна екструдирана храна за 12 следови кучета, среден дневен оклад – за 45
килограмово куче:
Елемент от състава

Мерна единица
(за 1 кг.)

Минимум

1

2

3

Суров протеин

%

27

Сурови мазнини

%

12

Пепел

%

до 12

Влага

%

до 10

Допълнителни изисквания и условия към качеството на храната:
1. Протеинът в съдържанието на екструдирана храна да е преимуществено от животински
произход.
2. Дневната дажба за всяко куче в зависимост от килограмите да бъде в табличен вид и да
е предоставена от производителя.
3. Да се предостави мостра от храната в оригинална опаковка.
Пълноценна екструдирана храна за 12 кучета за разкриване на наркотици, среден дневен
оклад – за 45 килограмово куче:
Елемент от състава

Мерна единица
(за 1 кг.)

Минимум

1

2

3

Суров протеин

%

27

Сурови мазнини

%

12

Пепел

%

до 12

Влага

%

до 10

Допълнителни изисквания и условия към качеството на храната:
1.Протеинът в съдържанието на екструдирана храна да е преимуществено от животински
произход.
2.Дневната дажба за всяко куче в зависимост от килограмите да бъде в табличен вид и да е
предоставена от производителя.
3. Да се предостави мостра от храната в оригинална опаковка.
Пълноценна екструдирана храна за 120 стражеви кучета, среден дневен оклад – за 45
килограмово куче:
Елемент от състава

Мерна единица
(за 1 кг.)

Минимум

1

2

3

Суров протеин

%

27

Сурови мазнини

%

12

Пепел

%

до 12

Влага

%

до 10

Допълнителни изисквания и условия към качеството на храната:
1. Протеинът в съдържанието на екструдирана храна да е преимуществено от животински
произход.
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2. Дневната дажба за всяко куче в зависимост от килограмите да бъде в табличен вид и да е
предоставена от производителя.
3. Да се предостави мостра от храната в оригинална опаковка.
Пълноценна екструдирана храна за 23 племенни кучета, среден дневен оклад – за 45
килограмово куче:
Елемент от състава

Мерна единица
(за 1 кг.)

Минимум

1

2

3

Суров протеин

%

28

Сурови мазнини

%

12

Пепел

%

до 12

Влага

%

До 10

Допълнителни изисквания и условия към качеството на храната:
1. Протеинът в съдържанието на екструдирана храна да е преимущесвено от животински
произход.
2. Дневната дажба за всяко куче в зависимост от килограмите да бъде в табличен вид и да е
предоставена от производителя.
3. Да се предостави мостра от храната в оригинална опаковка.
Важно:
Участниците представят мостри от предлаганите храни в оригинална опаковка – по 1 бр.
опаковка в разфасофка от 1 кг. от съответния вид, посочен в техническите спецификации.
Всяка опаковка трябва да бъде с трайна маркировка, партиден номер и срок на годност от
завода производител.
Мострите ще бъдат използвани за сравнение с изискванията, описани в техническите
спецификации на Възложителя.
При разглеждане на мострите е възможно при проверка дали отговарят на изискванията
на техническите спецификации да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. При
евентуално нарушаване целостта на предоставените мостри, участника възстановява
мострите, чрез предоставяне на нови такива за негова сметка.
Мострите на участника, с който е сключен договора за обществена поръчка, се задържат
от Възложителя до приключване на договора.
Мострите на останалите участници се връщат в срок до 10 дни от сключването на
договора или от прекратяването на процедурата.
II. Изисквания към участниците за доставката:
Участникът трябва да има извършено изследване/анализ на аналитичния състав на храната за
доказване на минималните изисквания към качеството на храната (състав по отношение на
съдържащите се протеин, мазнини, влакнини и метаболитна енергия), състава на храната по
отношение на съдържащите се витамини – мастно и водноразтворими, макро- и микроелементи,
както и процентното съдържание на протеин и мазнини от животински произход. Протоколът от
анализа се прилага към предложението за изпълнение на поръчката.
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III. Изисквания към документите, придружаващи заявките за изпълнение при
доставката:
1. Доставката при изпълнение на заявките се придружава със следните документи:
1.1. копие от сертификат за качество, издаден от производителя и придружен с превод на
български език, в случай, че е на чужд език;
1.2. копие от декларация за съответствие, издадена от производителя и придружен с превод на
български език, в случай, че е на чужд език;
1.3. копие от сертификат за годност, издаден от производителя и придружен с превод на
български език, в случай, че е на чужд език.
2. Срок и количество на доставката:
Конкретните доставки в рамките на договора за обществената поръчка ще се извършват въз
основа на писмени заявки от ГДИН и териториалните й служби, в зависимост от техните
потребности и в съответствие с клаузите на договора.
3. Място на доставката – екструдираната храна да се достави в териториалните служби на
ГДИН съгласно представено разпределение от Възложителя, както следва: затвора гр. София,
затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Белене, затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр.
Стара Загора, затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и затвора
гр. Враца.
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