
 

 
 
 
 
 
 
Относно: Предстоящо обявяване на процедура по ЗОП с предмет: „Периодични доставки на пакетирани 

подкрепително - тонизиращи храни и напитки за до 10 300 бр. кръводарители на РЦТХ ВАРНА” 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ  ВАРНА,  
 

 
 

О Б Я В Я В А 
Пазарно проучване за „Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за до 10 

300 бр. кръводарители на РЦТХ ВАРНА” отговаряща на следните минимални изисквания: 
 
 
І. Хранителни продукти и напитки, които следва да бъдат включени в пакета с подкрепително - тонизиращата храна за 

кръводарителите: 
 
1.Хранителни продукти: 
- Течен шоколад / какаов крем не по-малко от  300 гр.  
- Шоколад – не по-малко от 100 гр. (по смисъла на чл.4, ал.1, чл.5, ал.1 и/или чл.6 от Наредба за изискванията към 

какаото и шоколадовите продукти (обн. ДВ, бр.107/15.11.2002 г.), без допълнителни добавки като ядки, стафиди, паста от 
ядки и др. 

- Вафли- тунквани, обикновени; 
- Солени бисквити/соленки с различни добавки, зърнени закуски, крекери 
 



 

 
 
 
2.Тонизиращи, хидратиращи напитки  
 Възложителят има предвид напитки, които дават на консумиращия ги бърз приток на енергия, бързо 

възстановяване обема на циркулираща кръв на кръводарителя, да са с общо тонизиращо и хидратиращо действие – газирани 
/ безалкохолни-кофеиносъдържащи  напитки, натурални сокове – зеленчукови, плодови, плодово-зеленчукови,  

 Задължително минимално количество на напитките – 0,500 литра. 
 
 
Забележка: Комбинирането в пакета на посочените в т.1 и т.2 продукти и напитки, техният грамаж, обем и брой, е по 

избор и преценка на отделните участници, при спазване на задължителните минимални изисквания на Възложителя, 
посочени в спецификацията и документацията. 

 
• Задължителна топла напитка в обособена опаковка в рамките на пакета (за бърз достъп до кръводарителя), 

състояща се от:   
• Кафе разтворимо (2 гр.); 
• Суха сметана (2,5 гр.)  
• Захар (10 гр.); 
• Чаша за еднократна употреба (0,200 л.) 
• Бъркалка за еднократна употреба; 
 
 
Срокът на годност на най-малотрайния продукт да бъде не по-малък от 60 дни от датата на доставка до РЦТХ – Варна. 
 
II. Теглото на подкрепителния пакет да не превишава 2 кг ±5%. 
Ограничението се налага в интерес на кръводарителите и служителите от изнесените екипи, като в същото време 

отклонението от ±5% предоставя възможност да не бъдат пренебрегвани високо енергийни продукти поради минимално 
превишаване или недостигане на определената от Възложителя тежест на пакета. 

 
Минималното изискване: Участникът следва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните от 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за извършване на съответните дейности, предмет на обществената 



 

поръчка, както и обектът да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните 
хигиенни правила за храните. Обектът следва да е регистриран за търговия/производство с всички групи храни, които 
участникът ще доставя за изпълнение на поръчката. 

Под „групи храни “следва да се разбира смисъла на  §1, т. 12 от ДР на Закона за храните. 
Минималното изискване: Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството с обхват 

приложим за дейностите предмет на поръчката, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент 
Минималното изискване: Участникът да има успешно внедрена система за анализ на опасните и критични 

контролни точки (НАССР), сертифицирана съгласно изискванията EN ISO 22000:2005 за дейности, предмет на поръчката 
или еквивалент. 

 
 
 
 
Желаещите да подадат своите предложения в срок до 14:00 часа на 15.09.2020 г. в деловодството на РЦТХ Варна на 

адрес:  
гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 или на e-mail: rcth_varna@abv.bg 
 
 
 
От РЪКОВОДСТВОТО 
 
 
 


