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Образец № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на "Специализирани болници за 
рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД

От” ПАНДА ИП” ЕООД, представлявано от Ирина Павлова Браниславова 
в качеството си на управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. Декларираме, че:
1. Предлаганите хранителни продукти са безопасни, отговарят на вси^ 

действащи нормативни изисквания, регламентиращи производството и търговията с 
хранителни продукти, и изискванията посочени от Възложителя.

2. Съгласни сме описаните количества да се променят (увеличават или намаляват) 
съобразно потребностите на възложителя.

3. Срокът за изпълнение на поръчката е: 36 / тридесет и шест / месеца
4. Приемам да доставям хранителните продукти, предмет на настоящата 

обществена поръчка до следните места на изпълнение:

№ ФИЛИАЛ АДРЕС
1. Баните с. Баните - 4940, общ. Смолян
2. Кюстендил гр. Кюстендил -  2500, ул. “Цар Симеон I” № 28
3. Момин проход гр. Момин проход - 2035 ,
4. Баня гр. Баня, община Карлово -  4360 / Л
5. Павел баня гр. Павел б а ^  - 6155, ул. “Освобождение” № 2 А  М Ц
6. Велинград гр. Велинград - 4600, ул.“Гоце Делчев” № 38 А /й  1А



7. Поморие гр. Поморие - 8200, ул. “Проф. Паращкев Стоянов” № 7
8. Овча могила с. Овча могила - 5295, общ. Свищов, обл. Ловешка ул. 

“Детелина” №2
9. Сандански гр. Сандански - 2800, кв. “Смилово” /санаториум/
10. Хисар гр. Хисар - 4180, ул. “Гурко” № 8
11. Наречен с. Нареченски бани - 4880, общ. Смолян, ул. “Родопи” № 2
12. Вършец гр. Вършец - 3540, обл. Монтана “Паркова зона”
13. Банкя гр. Банкя, ул. Шейново № 8

5. Хранителните продукти ще отговарят на изискванията на Наредбата за 
изискванията за етикетирането и представянето на храните.

6. Гарантираме доставката с остатъчен срок на годност, не по-малък от 50 % 
(петдесет процента) от срока на годност, указан върху опаковката на съответния 
продукт към датата на доставката.

7. Ще доставяме хранителните продукти при строго спазване на санитарно- 
хигиенните изисквания за доставка и транспорт на хранителни продукти. Храните, 
изискващи специално съхранение ще се доставят със специализиран транспорт.

8. Ако открием, че доставена стока не е безопасна за консумация ще изтеглим от 
склада на съответните обекти на Възложителя стоките, представляващи заплаха за 
живота и здравето на потребителите, като незабавно информираме възложителя за 
всички рискове, свързани с употребата на продуктите, и незабавно ще предприемем 
действия за заместване на продуктите с, други годни за употреба.

10. През цялото времетраене на договора ще доставяме хранителни продукти, 
покриващи изискванията на възложителя, посочени в техническото задание от 
документацията за участие.

11. През срока на годност, съгласно БДС или еквивалент или ТД на 
производителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при правилно съхранение от страна на 
обектите - крайни получатели, за несъответствие на доставените хранителни продукти с 
техническата оферта ,както и за скрити дефекти и е длъжен за своя сметка да отстрани 
недостатъците и повредите.

II .Към настоящата техническа оферта прилагаме:

Обяснителна записка в обем и подробности по наща преценка, 
съобразена с методиката за оценка по критерия „Технически 
решения по управление изпълнението на поръчката ”
Техническа спесификация (по образец № 8), за всеки продукт от
предмета на п о р ъ ч к а т а . А <5 с Ъ1.ао~СИО ^ J d

. ^  0 0 iOZ а г  1 0 П
V Протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки

продукт от предмета на поръчката (с изключение на пресни плодове
и зеленчуци) и сертификати за контрол на съответствието за пресни
плодове и зеленчуци .
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Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие е 
гореописаното техническо предложение.

Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателният кодекс за посочване на 
неверни данни в настоящото предложение за изпълнение на поръчката j ^

Дата: 19.06.2017 Декларатор: Ирина Браниславс
(поМис)
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Приложение към Техническа оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
“Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на "Специализирани болници за 
рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД”:

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Във връзка с изпълнението на настоящата обществена поръчка Ви предлагаме 
технически рещения за управление изпълнението на поръчката, които са съобразени с 
идентифицираните от Възложителя етапи, групирани по следния начин:

I. Обработване на заявките и контрол от страна на възложителя при изпълнение на 
доставките.

II. Контрол на съответствието и безопасността на доставяните хранителни продукти

III. Транспортиране на храни

I. Техническите решения за първия етап „обработване на заявките и контрол от 
страна на възложителя при изпълнение на доставките” , които предлага «Панда 
ИП» ЕООД през изпълнение на договора се свеждат до: възможността за справка от 
страна на възложителя и на неговите обекти с посочен срок за генерирането й за 
изпратени заявки, извършвана преди доставката, която да съдържа минимум видове и 
количества заявени стоки, единична и обща цена ; възможност за справка от страна на 
възложителя и на неговите обекти с посочен срок за генерирането й за изпратени 
заявки и сравнението им с извършени по тях доставки, която да съдържа минимум 
видове и количества заявени и доставени стоки, единична и обща цена; възможност за 
справка от страна на възложителя и на неговите обекти с посочен срок за генерирането 
й свързана с текущото изпълнение на договора, която да съдържа минимум стойността 
на извършените доставки, към различни времеви периоди.
Настояшата обществена поръчка изисква изпълнението на многократни доставки на 
хранителни продукти през периода на действие на договора . Това предполага и 
отправяне на заявки с посочен вид и нужните количества от стоки . В тази връзка 
техническите решения, които предлагаме са следните:
1.1.Електронен достъп до заявка за изпълнение на доставка директно от крайния 
потребител в сайта на Панда ИП ЕООД , чрез наличен стационарен компютър или 
предоставено от нас мобилно приложение за смартфон или таблет. Срок за



извършване на заявки в електронната система -  от 30 секунди до 1 минута, в 
зависимост от скоростта на интернет мрежата.

Продукт

- Група; Хлро и хпеОнн продукти

Пгжсд?-лннк •’ ; i.O'i.?.;;'.7. '.ояцл ; - с-'.;’' : ? .  -«'твгртт.к- .

Копичсство Цена -лойност Колиидство Цена -‘'.•■ойнос" лоли-естес- аена ■'тойнос.т a “j; *

* Графата цена и стойност при работа в системата се попълва автоматично от шаблон, 
съдържащ текущите цени на САПИ за съответния времеви период



1.2. В случай, че крайният обект е възпрепятсван да подаде заявка заради загуба на 
интернет или някаква друга причини . то същата може да се подаде чрез нашите 
шофьори снабдители, които са снабдени с таблети и на място при крайния клиент 
директно в сайта на Панда ИП ЕООД. Срок за подаване на заявки в електронната 
система -  от 30 секунди до 1 минута, в зависимост от скоростта на интернет 
мрежата.

1.3. Възможност за корекция на вече подадена заявка за изпълнение директно от 
крайния потребител в сайта на Панда ИП ЕООД , чрез наличен компютър или 
предоставено от нас мобилно приложение за смартфон или таблет или от шофъора на 
място чрез наличен таблет. Срок за извършване на корекции в електронната 
система -  от 30 секунди до 1 минута, в зависимост от интернет мрежата.
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1.4. Осигуряване на достъп до интернет за сметка на Изпълнителя .За по сигурна връзка 
с интернет можем да предоставим трима различни доставчици на интернет услуги.

1.5. Шаблон със стоки по сключения договор, включващи: видове хранителни 
продукти, разфасовки, агрегатно състояние.Предварително зададен асортимент 
съответстващ на номенклатурите на договора и недопускане на заявки извън обхвата на 
предмета на поръчката
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1.6. Уведомяване чрез sms или e-mail за неподадена заявка



Re: Отчет м  неподадени заявки - 01.06.2017

...... “HCiV.O.......................
>От; _6r'OOv;SS£c5.CiSa - 01 Oo.ZOl">ДС';е _0$0d'/s ;̂507.og Ms-OaT̂j-o re. o: 06.2017 12:00

ПАНДА-И.П. ЕООД

Автоматичен отчет към: 01.06.2017 час: 12:00:00

ДО:Ели Тодорова, e-mail: eii_0808krisi@abv.bg
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1.7. Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти за 
изпратени заявки, извършвана преди доставката, която да съдържа минимум видове и 
количеетва заявени стоки, единична и обща цена, давайки на Възложителя и неговите 
обекти, възможност да прогнозира разходването на бюджетните средства. Срок за 
генериране на справката 30 секунди , в зависимост от интернет мрежата.

1.8 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти за 
подадени заявки текущата седмица и сравнението им с подадените заявки от 
предходната. Сравнението може да се прави по артикули, цени , обща стойност и 
количества. Срок за генериране на справката 30 секунди , в зависимост от 
интернет мрежата.

1.9 Възможност от страна на възложителя и на неговите обекти за генериране на 
обобщена справка за подадени заявки, месечно или годищно за всеки обект по - 
отделно или обобщена за всички обекти по артикули, цени . обща стойност и

mailto:eii_0808krisi@abv.bg


количества. Срок за генериране на справката 30 секунди, в зависимост от интернет 
мрежата.

1.10 Възможност от страна на възложителя и на неговите обекти да генерира 
справка, с която да сравни подадените заявки за текущата седмица със заявки изминал 
период - 1 месец. 2 месеца или година назад. Срок за генериране на справката 30 
секунди, в зависимост от интернет мрежата.

1.11 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти за
изпратени заявки и сравнението им с извършени по тях доставки, която да съдържа 
минимум видове и количества заявени и доставени стоки, единична и обща цена.Всеки 
обект, както и Възложителя може да генерира справките, с които да сравнява 
подадените заявки по дни и за цялата седмица с реалното им изпълнение. Срок за 
генериране на справката 30 секунди, в зависимост от интернет мрежата.
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1.12 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти 
свързана с текущото изпълнение на договора, която да съдържа минимум стойността на 
извършените доставки, към различни времеви периоди- конкретни дати за изминал 
период. Срок за генериране на справката 30 секунди, в зависимост от интернет 
мрежата.
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1.13 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти , 
свързана с изпълнението на договора / реализиран оборот/ по месеци -графично 
изображение. Срок за генериране на справката 30 секунди, в зависимост от 
интернет мрежата.
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1.14 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти , 
свързана с извършените плащания по месеци-графично изображение. Срок за 
генериране на справката 30 секунди, в зависимост от интернет мрежата.
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1.15. При риск от временна загуба на интернет достъп, заявките могат се приемат по 
телефон или факс. Ако факсът е неразчитаем, то тогава нашите служители се свързват с 
лицата изпратили заявката за уточнение. Същата се въвежда в софтуерната програма и 
остойностена се изпраща на упълномощеното лице за сведение, —срок 2минути

1.16. Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти 
чрез електронната платформа на всички доставки по търговски документи с парти лни 
номера на стоките /приемно предавателни протоколи/ и издадени фактури. Срок за 
генериране на справката 30 секунди, в зависимост от интернет мрежата.
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1.17. Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти за 
просрочени и текущи задължения, дати на падеж, номера на Фактури чрез достъп до 
електронната ни система. Срок за генериране на справката 30 секунди, в 
зависимост от интернет мрежата.
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1.18 Възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти за 
неподадени заявки по отделните обекти .Срок за генериране на справката 30 
секунди, в зависимост от интернет мрежата.
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Предложените технически решения за първия етап „обработване на заявките и контрол 
дават възможност на възложителя и на крайните обекти едновременен достъп до 
системата ,като всички потребители могат да генерират различни справки по едно и 
също време в зависимост необходимостта им .

II. Техническите решения за втория етап „контрол на съответствието и 
безопасността на доставяните хранителни продукти , които предлага «Панда ИП» 
ЕООД при изпълнение на договора се свеждат до: възможността за верификация на 
безопасността и съответствието на предлаганите хранителни продукти и недопускане 
на доставка на хранителни продукти, несъответстваши на техническата спецификация 
на Възложителя; възможност за идентифициране и проследяване на доставянитеЧ 
хранителни продукти. В тази връзка предлагаме следните технически решения:

ч:

2.1 Предоставяне на достъп на Възложителя или на неговите обекти до Разработена 
електронна програма за лабораторни изпитвания на предлаганите хранителни 
продукти, както по критерий за безопасност, съгласно действащото законодателство, 
така и по органолептични и физикохимични показатели, които гарантират 
непрекъснато съответствие е Техническите спецификации на Възложителя и/или 
действащите БДС и УС. За пресните плодове и зеленчуци инспектори от ОДБХ 
гр.София извършват ежедневно контрол на съответствието, съгласно Наредба № 16 от 
28.05.2010 г. на МЗХ, а останалите хранителни продукти се изследват ежедневно по 
органолептични, физикохимични и микробиологични показатели. Доказателство за 
това са издадените протоколи за съответствие от акредитирани лаборатории, които 
края на м. май 2017г. надхвърлят 1000 броя.
2.1.1 Даваме възможност резултатите от всички изпитвания за седмичен, месечен или 
годишен период да се изпращат по e-mail при поискване от Възложителя и крайните 
обекти, с цел последващ контрол през времетраене на договора, гарантиращ 
съответствието на доставяните хранителни продукти с Техническите спецификации на 
Възложителя и/или действащите БДС и УС.
Срок за представяне на електронната програма на Възложителя и крайните 
обекти -  2 часа след подадена заявка от страна на Възложителя.
2.2 Годищно ще предоставяме резултатите от минимум 400 броя лабораторни 
изследвания от които за безопасност ще са минимум 80 броя за артикули от предмета 
на поръчката на Възложителя, при поискване от негов страна. Срок за представяне на 
електронната програма на Възложителя и крайните обекти -  2 часа след подадена



заявка от страна на Възложителя
2.3 При възникване на съмнение относно безопасността на даден продукт имаме 
готовност в рамките на 24 часа да вземем проби за лабораторно изпитване . като 
продукта се възбранява и се подменя е годен.
2.4 Ракритите наши обекти в градовете: Бургас, Варна , Пазарджик, Хасково, Ямбол, 
Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Троян , Каварна дават възможност за недопускане на 
доставка на хранителни продукти, несъответстващи на техническата спецификация на 
Възложителя.както и възможност за своевременна замяна при възникване на 
рекламации
2.5 Верификация / проверка/ на доставяните хранителни продукти с техническите 
спесификации на Възложителя , посредством лабораторни анализи на три етапа: при 
производителя, при съхранение в складовите площи на фирмата и при крайния 
клиент.Предоставяне на Възложителя при поискване резултатите от проверки до 1 часа 
след подадена заявка.

2.6 Техническо решение за недопускане на доставка на хранителни продукти,
несъответстващи на техническата спесификация на възложителя, «Панда ИП» ЕООД 
има разработена система за избор на доставчик. Всеки потенциален доставчик 
предварително се запознава е техническите изисквания на продуктите, 
придружаващата документация, срокове за доставка, остатъчни срокове на 
предлаганите или произвеждани стоки, като предоставя лабораторни анализи на 
произвежданите хранителни продукти. В зависимост от резултатите на изследванията 
се подписва договор е потенциалния доставчик, като през времетраенето на договора 
два пъти в месеца се правят последващи контроли за безопасност и съответствие с 
техническите спецификации. Срок -  при всяка доставка ‘
2.7 Ежедневно наблюдение е регистриране на резултати от средствата за наблюдение и ; 
измерване по време на съхранение на продуктите и изходящ контрол, при оразмеряване > ' 
и товарене. Внедрена е електронна система за непрекъснато отчитане и запис на 
температурата с цел гарантиране на изискуемите температури на съхранение, така че 
хранителните продукти да се съхраяват при указаните от производителя условия на 
съхранение, гарантиращи съответствието им е техническата спецификация на 
производителя или съответното БДС, по което са произведени. Даваме възможност 
ежедневно, ежемесечно или годишно резултатите от средствата за наблюдение и 
измерване по време на съхранение на продуктите и изходящ контрол, при 
оразмеряване и товарене да се изпращат по e-mail до Възложителя и крайните 
обекти. Срок за представяне на резултатите от средствата за наблюдение и 
измерване на Възложителя и крайните обекти -  2часа след подадена заявка от 
страна на Възложителя.
По-долу са показани примери от автоматизираната електронна система за контрол на 
температурните режими при съхранение.



Диаграма за отчитане на температура за определен период за съхранение на млечни
продукти при температура от 0 до 4 °С

Tools Sciili! Holp

Диаграма за отчитане на температура за определен период за съхранение на замразени 
меса и месни продукти при температура от -18°С.



Диаграма за отчитане на температура за определен период за съхранение на охладени
меса и месни продукти при температура от 0 до 4 °С

Tools Scale Не1ц

Диаграма за отчитане на температура за определен период за съхранение на яйца при 
температура от 5 до 18 °С



в  интерес на възложителя с цел да се ползват пресни продукти, дружеството ни се 
стреми храните от групата на хляб и хлебни изделия се доставя в рамките на деня на 
тяхното производство, директно от производствената база на производителя.
За правилното съхраняване на зърнените изделия в складовете на фирмата са обособени 
отделни сухи складови помещения, в които се контролират температурата и влажността 
ежедневно.

Контролна карта за отчитане на температурата и влагата в склад №114

Дата час

Измерена 
температура по 

целзий Влажност в %

05.06.2017
13.30 4 7°С 68%

06.06.2017 13.30 4 6.3 °с 72%

07.06.2017 13.30 4 6.9 °С 69%

08.06.2017 13.30 4 7.7 °С 68%

За правилното съхраняване на пресни плодове и зеленчуци е много важна 
температурата на съхранение и влажността. При висока влажност се създават 
благоприятни условия за развитие на гнилостните микроорганизми. При ниска 
относителна влажност на въздуха водата от зеленчуците и плодовете се изпарява силно, 
в резултат на което зеленчуците увяхват, плодовете се набръчкват, омекват и загубват 
вкусовите си качества. Най-благоприятната влажност на въздуха за отделните видове е 
различна — от 80 до 95%. Фирмата разполага с климатизирано складово помещение 
с обем 900м за съхранение на пресни плодове и зеленчуци с контролиран постоянен 
температурен режим.

Контролна карта за отчитане на температурата и влагата в склад №116

Дата час

Измерена 
температура по 

целзий Влажност в %

05.06.2017 13.30 4 4°С 84%

06.06.2017 13.30 4 6 °С 86%

07.06.2017 13.30 4 3.3°С 89%



08.06.2017 13.30 4 5.8 °С 84%

05.06.2017 13.30 4 6.2Т 90%

2.8 Внедреното видеонаблюдение в складовите площи на фирмата дава възможност за 
проследяване на доставяните хранителни продукти от: приемането на продуктите до 
нашите складове до съхранението и експедирането им до крайния получател.

2.9 Предоставяне на възможност чрез нашата електронна система крайните клиенти да 
водят електронен дневник за входящ контрол с отбелязани партидни номера, 
количества и стойности, съгласно изискванията на Закона за храните. Срок за 
генериране на справката 30 секунди, в зависимоет от скоростта на интернет 
мрежата.
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2.10 Предоставяне безплатно база данни на крайните клиенти . съдържаща информация 
за всички доставени хранителни продукти със съответните партидни номера за период 
от шест месена . Срок за генериране на справката 30 секунди, в зависимост от 
скоростта на интернет мрежата.
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2.11 За проследяемост при обработка на доставките са предприети следните действия 
със съответното техническо решение: При завеждане на стоката, партидният номер и 
срокът на годност се вписва в електронната система автоматично чрез баркод четец. 
При обработката на доставката за експедиция всяка стока се индентифицира чрез 
съшия баркод и автоматично се вписва в търговския документ същия партиден номер и 
срок на годност. Системата дава възможност за идентифициране на даден продукт на 
всеки един етап от заприходяването му в склада до доставянето му на възложителя, 
както и дава възможност за предоставяне на справка за проследяемост до 
производителя за даден артикул през целия срок на годност . Срок за генериране на 
справката 30 секунди, в зависимост от скоростта на интернет мрежата.
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III. Техническите решения за третия етап „транепортирайе на храни”, които 
предлага «Панда ИП» ЕООД при изпълнение на договора се свеждат до: възможност за 
бърза справка от страна на възложителя за транспортните средства на изпълнителя при



доставка в обектите, включваща минимум информация относно: ден, час на доставка 
времетраене ,име на обекта,per. номер на транспортното средство,температура ,като 
при възникване на рекламация справката обхваща горецитираната информация за 
доставка на съответния продукт , обект на рекламация; възможност за доставка на 
хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и 
такива, съхранявани в „плюсов” температурен режим, при една доставка с едно или 
няколко транспортни средства; възможност за контрол на товарния отсег; Възможност 
за проследимост на хладилна верига при извърщване на доставките до обектите на 
възложителя. В тази връзка предлагаме следните технически решения:

3.1 Възможност за текущ контрол от Възложителя на местоположението на 
транспортните средства в реално време и за минали периоди от време. Система за 
видео и аудио наблюдение в реално време и на запис на транспортните средства, 
извършващи доставки до крайните обекти. Срок за генериране на справката!минута в 
реално време и 10 минути за изминали периоди, в зависимост от скоростта на интернет 
мрежата. Системата осигурява предварителен и последващ контрол, за предотвратяване 
и разкриване на нарушения във връзка с изпълняването на доставките и е напълно 
безплатна за Възложителя. Оптимизирана е да предава в реално време най-добро 
качество видео на живо и на запис. Оторизираните потребителите могат да гледат на 
живо и на запис видео от всяко превозно средство доставящо хранителни продукти до 
крайните клиенти. Видео предавания в реално време или на запис могат да се гледат от 
потребителите чрез смартфони, таблети, стационарни компютри или лаптопи



3.2 Внедрена GPS система която гарантира качествено изпълнение на договора, като 
проследява и контролира в реално време извършващите доставки през няколко 
секунди , има наличен архив за маршрути, придвижвания, престои, изминато 
разстояние, продължителност на придвижванията. Съответно на длъжностните лица в 
„Специализирани болници за рехабилитация” се предоставят потребителско име и 
парола за достъп и с помощта на интернет браузър в рамките на 1 минута , в 
зависимост от скоростта на интернет мрежата могат да получат гореописаната 
информация. GPS системата дава възможност на Възложителя за следните бързи 
справки :

- ден, час на доставка, времетраене, име на обекта, време за движение, скорост 
,маршрути и престой на автомобилите, както и регистрационните номера на 
автомобилите >



Маршрут 1; София -  СБР Вършец.
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Маршрут 2: София -  СБР Хисаря, СБР Баня Карлово, СБР Павел Баня.
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Маршрут 3: София -  СБР Наречен, СБР Баните Смолян.
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Маршрут 4: София -  СБР Банкя.

Маршрут 5: София -  СБР Поморие.
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3.3 За доставката на хранителни продукти фирмата разполага с автопарк, състоящ се 
от 12 броя собствен специализиран хладилен транспорт. За едновременно 
транспортиране на хранителни продукти от различни групи, в това число такива 
в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов” температурен режим, 
фирмата разполага с автомобили, чиито товарни части са разделени на 2 камери, 
позволяващи поддържане на различни температури в зависимост от превозваните 
продукти. Хладилните агрегати могат да работят със захранване от двигателя на 
автомобила на място и в движение или с външно електрическо захранване 380 волта, 
когато автомобила е натоварен и е в готовност за транспортиране. Осигурена е 
възможност за запис и съхранение на информация относно температурата в двата 
товарни отсега / плюсов и минусов температурен режим на работа/ по време на 
движение в реално време или за вече извършена доставка и маршрут.

Захранване на 380 волта



Температура режи,^^автомо6или, чиито товарни части са разделени на 2 камери
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3.4 Температурата в товарната част на автомобилите се следи и контролира от водача , 
а също така и от управителя на транспорта, чрез GPS система, която позволява, както 
наблюдение в реално време така и изготвяне на справки в рамките на 1 минута, в 
зависимост от скоростта на интернет мрежата. Даваме възможност ежедневно, 
ежемесечно или годишно резултатите от средствата за наблюдение и измерване по 
време на транспортирането на продуктите да се изпращат по e-mail до Възложителя и 
крайните обекти. Срок за представяне на резултатите от средствата за наблюдение и 
измерване на Възложителя и крайните обекти -  1 час след подадена заявка от страна на 
Възложителя.
- графика за поддържаните температури в товарните фургони за замразени продукти 
(червени и бели меса ), транспортирани при температурен режим до -18°С

- графика за поддържаните температури в товарните фургони за охладени меса и 
месни продукти, транспортирани при температурен режим от 0 до 4 °С



- графика за поддържаните температури в товарните фургони 
транспортирани при температурен режим от 5 до 18 °С

за яйца

- графика за поддържаните температури в товарните фургони пресни плодове и 
зеленчуци, транспортирани при температурен режим от 0 до 4 °С

За продуктите хляб и зърнени изделия, други хранителни продукти и подправки
не се изисква специален температурен режим на транспортиране.



Хранителните продукти, които изискват определена температура на съхранение се 
транспортират с превозни средства , които са оборудвани да поддържат подходяща 
температура. Не се допуска съвместното транспортиране на храни и опасни химични 
вещества, препарати и продукти, хранителни и нехранителни стоки, храни, годни за 
човешка консумация и такива с признаци на развала, замърсяване и повредени 
транспортни опаковки. Различните групи храни се транспортират съвместно само при 
условие, че храните са опаковани, за транспорта им се изискват еднакви температурни 
режими.





Предвид гореизложеното в «Панда ИП» ЕООД се прилагат и управляват процедури, 
които регламентират реда и начина на извършване на дейностите по създаването и 
реализирането на продукта и услугата, които да намалят риска при изпълнението на 
доставките. Те регламентират процесите и отговорните лица, както и координацията 
между тях при осъществяване дейността на фирмата. Процедурите се отнасят до всички 
нива на дружеството, които изпълняват дейности за пускане на продукта, доставка и 
предоставяне на услуги след доставката. Разработените електронни системи за 
подаване на заявки, видеонаблюдение в реално време, система за непрекъснато 
отчитане и запис на температурата, GPS системата за транспортните средства са 
успешни технически решения и дават възможност на Възложителя да проследява и 
контролира изпълнението в реално време.

19.06.2017 г


