
ОТГОВОР НА ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ

Въпрос 1. / цитирам/Относно второто допълнително хранене за деня- в пълен 
обем ли ще бъде то- закуска, мляко, зеленчуци и/ или плодове, или ще включва само 
някои от компонентите на закуската?

ОТГОВОР:1 Второто допълнително хранене за деня е в пълен обем. 

Въпрос 2. / цитирам/Посочената прогнозна стойност 45155 лв. с или без 
включен ДДС е? Цената лимитна ли е и предлаганата цена може ли да я надвишава? 

ОТГОВОР:2 Посочената цена е без ДДС.

Въпрос 3. / цитирам/ Посочената минимална храна за дете- 0.65 лв. с ДДС, се 
отнася за едно хранене на дете ли? За децата, за които е предвидено второ 
допълнително хранене, следва да се счита, че два пъти на ден ще им доставя храна и 
цената за храненето им на ден е 1,30 лв. с ДДС?

ОТГОВОР: Посочената цена от 0,65 лв. с ДДС е за едно дете за едно хранене. 
Допълнителното хранене е предвидено за деца на целодневно обучение, което 
означава, че за тях се доставя храна втори път през деня.

Въпрос 4./ цитирам/Относно методиката за оценяване- не става ясно какви са 
критериите за оценяване на показателя К2 „ оценка на техническото предложение“. Такива не 
са посочени изобщо, коетопредполага субективна оценка. Освен това не сте посочили точното 
съдържание на техническото предложение, нито сте дали образец за него, следователно не 
става ясно кое точно от свободно съчиненото съдържание на техническото предложение ще 
оценявате. Всичко това е нарушение на чл.28, ал.2 от ЗОП и на чл.101б, ал.1, т.4 във връзка с 
чл.28а от ЗОП- „ когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта-  
методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а“
       Моля да ни укажете къде в документацията са посочени критериите за поставяне на 
оценка на техническото предложение, така че да е спазен чл.28а от ЗОП?

ОТГОВОР: 4 и  6.  Изискването на Възложителя предлаганите продукти да отговарят на 
определени  критерии,  а  именно  -  Наредба  №6/10.08.2011г.  за  здравословно  хранене  на 
децата на възраст  от  3  до 7  години в детски заведения и Наредба  № 9/16.09.2011 г.  за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения  и  училищата  и  НАРЕДБА  №  37/21.07.2009  г.  за  здравословно  хранене  на 
учениците, както и изискването участниците да са въвели определени системи за контрол на 
производството,  обуславя  представянето  на  техническо  предложение,  което  да  съдържа 
информация за наличието на квалифициран персонал, така също за производствения цикъл 
– от използваните суровини до готовия продукт, както и за начина на съхранение, опаковане, 
транспорт, доставка и т.н. при спазване на нормативните санитарно – хигиенни правила за 
всеки вид дейност.

Въпрос 5./ цитирам/  Относно  изискването  Ви  да  се  представи  „удостоверение  за  
актуално  правно  състояние  на  кандидата,  издадено  от  съответния  Окръжен  съд,  от  



„Информационно  обслужване  АД“  или  от  Агенцията  по  вписванията   на  кандидата-  
заверено от  кандидата  копие“-  съгласно  разпоредбата  на  чл.56,  ал.1,  т.1,  б.  „а,  от  ЗОП е 
достатъчно посочването на идентифицираща информация като „ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ  
и/ или друга идендифицираща информация“.  Съгласно чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП е достатъчно 
посочването  на  „данни  за  лицето,  което  прави  предложението“.  ЗОП  не  позволява  на 
възложителите да изискват информация, която те служебно безплатно биха могли да получат 
от  съответните компетентни органи-  в  случая достъп до електронния  търговски регистър е 
безплатен и възложителят е длъжен сам да провери актуалното състояние на участниците.
    При спазване на разпоредбата на Закона , ще приемете ли вместо удостоверение лицето да 
Ви представи декларация с посочване на ЕИК по БУЛСТАТ или копие от талона за регистрация 
по БУЛСТАТ?

ОТГОВОР: 5  Разбира се, че ще се приеме и информация, съгласно чл. 56, ал.1,т.1 от ЗОП. 
Изискването е сложено от Възложителя за улесняване на работата му.

Въпрос 6./ цитирам/ Изисквате участниците да представят техническо предложение 
за извършване на храненето, съответстващо на всички санитарно- хигиенни правила за този 
вид дейност/ място на приготвяне на храната, къде ще се извършва доставката на храненето 
и др./.
 От текста не става ясно какво всъщност искате да съдържа предложението. Самото 
предложение няма как да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания. Къде ще се 
извършва доставката и храненето сте посочили в поканата- в ОУ „ Панайот Волов“- гр. 
Пловдив, като помещението , където ще се раздават закуските, следва се бъде посочено от 
възложителя. 

ОТГОВОР: 6

Въпрос 7./ цитирам/ От поканата не става ясно какво следва да е съдържанието на 
ценовото предложение. Посочили сте, че изисквате посочване на единични цени  и обща 
стойност с вкл. ДДС.
         Единични цени на кое следва да се посочат- поотделно за порция закуска, за порция 
мляко, за порция зеленчуци или порция плодове, или пък следва да се посочи цена общо за 
една порция хранене, включваща закуска, мляко, плодове и/ или зеленчуци? Допълнителното 
хранене с обемана основното хранене ли е и цената за двете еднаква ли следва да е? Как 
следва да се образува общата цена?
                 Правилно ли е общата цена да се изчисли по формулата:
                 ОЦ= (бр. ученици)х(бр. уч. дни)х (ед. цена с ДДС)
                  т.е.
                 ОЦ= (453+100)х155х ЕД.ЦЕНА 

  Ако формулата е неправилна, посочете правилна такава. Следва ли общата цена с ДДС да не 
надвишава прогнозната цена, т.е. прогнозната цена лимитна ли е, или ориентировъчна?

ОТГОВОР: 7 Единичната цена е за едно хранене на едно дете. Формулата Ви е вярна. 
Общата  цена не следва да се надвишава. 

Въпрос 8./ цитирам/ Във връзка с разпоредбата на чл.101б,ал.1 от ЗОП към 
поканата следва да са  приложени техническите спецификации.



             Моля да посочите къде участниците биха могли да се запознаят  с техническите 
спецификации към поръчката?

ОТГОВОР:  8 Възложителят  е  посочил  ясно  и  точно  техническите  спецификации  - 
Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 
детски  заведения  и  Наредба   №  9/16.09.2011  г.  за  специфичните  изисквания  към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и 
НАРЕДБА № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. 

     Въпрос 9./ цитирам/ Моля да имате предвид, че качената в профила Ви 
декларация по чл. 101е от ЗОП, която всъщност е декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП, е с 
неправилно съдържание. Съгласно изискванията на ЗОП.

ОТГОВОР: 9 Прочетете по – внимателно чл.47, ал.5 от ЗОП. Всъщност формата на 
декларацията няма никакво отношение към провеждането на процедурата. Тя се попълва 
от спечелилия участник преди подписването на договора.
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