ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Относно: Отговор на зададени въпроси
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
В общинска администрация постъпиха въпроси относно документация за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки по
предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални
заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017 г.” .
Зададени са следните въпроси:
ВЪПРОС 1: Пo отношение на доставката на 3% по БДС. Действащият национален
стандарт за КИСЕЛОТО МЛЯКО е от 2010г. с номер БДС 12:2010, в който предлаганото
мляко по БДС е 2% и 3,6%. Кисело мляко 3% по БДС няма. Моля, са бъде уточнен процента
на киселото мляко по БДС?
ОТГОВОР:
Процента на киселото мляко следва да бъде съобразен с цитираният действащ стандарт
за БДС 12:2010 за българско краве кисело мляко – масленост %, не по – малко от 3,6 %.
ВЪПРОС 2: Последният стандарт за масло е от 1983г. с номер на стандарта БДС 13-83,
но според действащото законодателство, в момента фирмите произвеждат продукта по
разработена и утвърдена от тях технологична документация. За освен физикохимичните
показатели заложени по технологична документация, могат да бъдат предоставени и
протоколи от анализ от акредитирана лаборатория на БАБХ. За млечните масла изискването
е процента да бъде не по – малко от 82%. Моля, да бъде уточнено какво е изискването за
млечното масло?
ОТГОВОР:
Изискването за млечното краве масло е БДС 13:83 или еквивалентна ТД на
производителя.
ВЪПРОС 3: По отношение на позицията кондензираното мляко, до колкото ни е
известно в РБ няма предприятие, което произвежда такова. Обикновено това мляко е внос и
се предлага с високо съдържание на захар. Захарта е вид алерген и не се препоръчва за хора
от рисковите групи /деца и възрастни/. Може би позицията се отнася за пастьоризирано
прясно мляко. Моля уточнете за какво мляко става дума кондензирано или пастьоризирано?
ОТГОВОР:
Позицията се отнася за пастьоризирано прясно мляко, с необходимият процент
масленост.
С уважение, ……. / П / ……
Д-р Младен Пелов
Кмет на Община Априлци

