Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
I. Общи изисквания
1. Кетъринг ще се доставя за полетите на следните четири ВС:
1.1. Самолет Airbus A-319 национален регистрационен знак LZ-AOB;
1.2. Самолет Фалкон-2000 национален регистрационен знак LZ-OOI;
1.3. Хеликоптер МИ-8ПС национален регистрационен знак LZ-CAT;
1.4. Хеликоптер МИ-8Т национален регистрационен знак LZ-CAN.
2. Количествата и вида на храните, напитките и консумативите (ако има такива) се
определят със заявка за всеки конкретен полет, като в заявката се посочват номерата по
списъка.
3. Доставката на хранителните продукти се извършва на борда на въздухоплавателното
средство (ВС) в часа и дата, определени в предварителна заявка.
4. Възложителят предоставя предварително необходимата посуда за многократна употреба.
Изпълнителят се задължава да предаде посудата на Възложителя (в количество и вид, в
каквато е получена) в деня, след приключване на договора за изпълнението на
обществената поръчка.
5. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп до произведените артикули и своите складови
помещения на представител на Националната служба за охрана при Президента на
Република България. Представителят на Националната служба за охрана проверява
хранителните продукти и напитки, които ще се доставят на ВС за всеки полет, във връзка
със сигурността на полетите със специално предназначение.
6. Изпълнителят се задължава да спазва заявеното от Възложителя меню.
7. Изпълнителят се задължава да спазва заявените от Възложителя дата и час на доставката.
8. Хранителните продукти трябва да отговарят на одобрените в Република България
стандарти за качество, които се удостоверяват със сертификати за всяка доставка:
Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стадарт БДС 15: 2010
Колбасите трабва да бъдат по утвърден стандарт „Стара планина“;
Масло- Минимум 82 % масленост;
9. Изпълнителят се задължава да осигурява 24-часова доставка на храни, напитки и
консумативи по всяко време на денонощието, в зависимост от датата и часа на полета на
ВС.
10. Място и срок за изпълнение на поръчката – перона на Авиоотряд 28 на Летище София,
срок 1 (една) година.
II.Списък на номенклатурите за доставка на хранителните продукти, алкохолни напитки,
безалкохолни напитки и консумативи
НАПИТКИ
1. Минерална вода /1.5л./
2. Минерална вода /0.5л./
3. Кока-кола /1.25л./
4. Кока-кола /0.5л./
5. Кока-кола, лайт /1.25л./

6. Кока-кола, лайт /0.5л./
7. Фанта /1.25л./
8. Спрайт /1.25л./
9. Тоник /0.5л./
10. Сода /0.5л./
11. Инстантно кафе- 100гр.
12. Билков чай- български /20броя* 1.7г/
13. Плодов чай- български /20броя* 1.7г/
14. Черен чай /20 броя* 1.7г /
15. Бира- българска, кутия /0.330л./
16. Бяло вино- българско /0.75л./
17. Червено вино- българско /0.75л./
НАТУРАЛНИ СОКОВЕ
18. Портокал /1л./
19. Ябълка /1л./
20. Розов грейпфрут/1л./
21. Домат/1л./
22. Прясно мляко- кутия /1л./
23. Айрян /0.5л./
ПЛОДОВЕ- цена за 1 брой
24.Червени ябълки
25.Зелени ябълки
26.Банани
27.Мандарини
ПЛОДОВЕ- порция за 1 бр. пътник
28.Тарелка- нарязан портокал, лимон- 200гр.
29.Други сезонни плодове (да се посочи максимална цена)
Грамаж на плодове-0.200гр. на човек
ХРАНИ
30.Плато малки банички със сирене за 9 пътника
31.Плато малки банички със сирене за 2 пътника
32.Плато български сирена /стандарт БДС 15: 2010/ за 9 пътника
33.Плато български сирена /стандарт БДС 15: 2010/ за 2 пътника
34.Плато български колбаси /стандарт „Стара планина/ за 9 пътника
35. Плато български колбаси /стандарт „Стара планина/ за 2 пътника
36.Плато канапета с колбаси и сирена за 9 пътника
37.Плато канапета с колбаси и сирена за 2 пътника
38.Плато/ порция/ канапета с колбаси и сирена за 1 пътник
39.Плато канапета с риба за 9 пътника
40.Плато канапета с риба за 2 пътника
41.Плато/ порция/ канапета с риба за 1 пътник
Платата да са по грамаж, както следва:
 Плато-сирена и колбаси- по 150гр. на пътник;
 Плато- малки банички- по 3 бр. на пътник, като грамажа за 1 брой е 30 гр.
 Плато канапета с колбаси и сирена- по 7 бр. на пътник, като грамажа за 1 брой е
35гр.



Плато канапета с риба- по 7 бр. на пътник, като грамажа за 1 брой е 35гр.

42.Кроасан голям, без пълнеж
43.Кроасан малък, без пълнеж
44.Кроасан малък с течен шоколад
45.Кроасан голям с течен шоколад
46.Кроасан голям с плодово сладко
47.Кроасан голям с крем
48.Туикс, Баунти, Марс, Корни - различни видове, всяко около 50 гр.
САНДВИЧИ
49.Клуб сандвич с пуешко филе и кашкавал и зелена салата за 9 пътника- по 2 броя на
пътник, като грамажа за 1 брой е около 120гр.
50.Клуб сандвич с пуешко филе и кашкавал и зелена салата за 2 пътника- по 2 броя на
пътник, като грамажа за 1 брой е около 120гр.
51.Клуб сандвич/ порция/ с пуешко филе и кашкавал и зелена салата за 1 пътника- по 2
броя на пътник, като грамажа за 1 брой е около 120гр.
52.Клуб сандвич със зеленчуци на грил зелена салата за 9 пътника- по 2 броя на пътник,
като грамажа за 1 брой е около 100гр.
53.Клуб сандвич със зеленчуци на грил зелена салата за 2 пътника- по 2 броя на пътник,
като грамажа за 1 брой е около 100гр.
54.Клуб сандвич със зеленчуци на грил зелена салата за 1 пътник- по 2 броя на пътник, като
грамажа за 1 брой е около 100гр.
55.Затворен, фолиран сандвич с пуешко филе, кашкавал и зелена салата
56. Затворен, фолиран сандвич с кашкавал и зелена салата
57. Затворен, фолиран сандвич със зеленчуци на грил и зелена салата
ХЛЯБ
58.Бяла питка, тип „Зелмер“, 40 гр.
59.Черна питка, тип „Зелмер“, 40 гр.
ОСНОВНА ХРАНА- подредено, аранжирано с декорация във фолио:
60.Английска закуска -200гр.
61.Континентална закуска - 200гр.
62.Броколи със синьо сирене - 200гр.
63.Тиквички с ориз - 200гр.
64.Зеленчукова лазаня - 200гр.
65.Свински карета с картофено пюре- 300 гр.
66.Телешки медальони с ориз и гъбен сос- 300 гр.
67.Пилешки жулиени със зеленчуци на пара- 300 гр.
68.Бяла риба със сотирани картофи- 300 гр.
САЛАТИ-90 гр., подредено, аранжирано с декорация във фолио:
69.Зелена салата с краставици и репички
70.Шопска салата
71.Гръцка салата
72.Редена салата- домати, краставици и плочка сирене
73 Салата зеле и моркови

ОРДЬОВРИ- 90 гр., подредено, аранжирано с декорация във фолио:
74.Сирена български /стандарт БДС 15: 2010/ 75.Колбаси български /стандарт „Стара планина/ – филе елена, суджук, луканка, пъстърма,
шунка
76.Зеленчуци на скара
77.Рибен ордьовър
ДЕСЕРТИ- 70 гр., подредено, аранжирано с декорация във фолио:
78.Гараш
79.Сахер
80.Чийз кейк
81.Пресни нарязани плодове
82.Плодова тарталета
83.Паста с боровинки / „Блек форест“/
84.Паста „Парфе“
ДРУГИ:
85.Масло (82 % масленост) - 1бр.,10гр.
86.Мед- 1бр., 15 гр.
87.Конфитюр 1 бр. 10гр.
88.Захар-пакетче 4/5гр.,
89.Сол- пакетче 0.5 гр., пипер-пакетче-0.5гр.
90.Суха сметана-2.5гр.
91.Течна сметана-7.5гр.
92.Горчица- 12гр.
93.Кетчуп-12гр.
94.Майонеза-12гр
95.Салатен сос-12гр.
96.Еднократен прибор за чай/кафе-мокра кърпичка, салфетка захар, суха сметана,малка
лъжичка
97.Еднократен прибор за хранене- мокра кърпичка, салфетка, вилица, лъжица, нож, черен
пипер, сол, захар, клечка за зъби
98.Мокра кърпичка
99.Бели салфетки- размер 25*25, 50 броя в пакет
100.Клечка за зъби в индивидуална опаковка
101.Посуда за еднократна употреба 1бр.
102.Лед – 1 кг.

