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Изх. № 1200-10-15/25.03.2014 

 

ДО:  

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП 

                                                                  

Р А З Я С Н Е Н И E 

 

Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско 

предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски 

градини на територията на Община Бяла Слатина“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за 

участие в процедурата, даваме следните разяснения:  

 

Във връзка с „Предложение за изпълнение на поръчката“, Образец №4, и по-точно т.8, 

която гласи: 

„8. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е :   

............................................................................................. 

/Участникът следва да разработи план и организация на доставката на храни по 

детските заведения, придружено с план-график на времето на доставка по часове. 

Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на доставка, 

съобразена с особеностите на всяко детско заведение. Да се посочи брой МПС, 

включени в извършването на доставката. Да се посочат мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска. Да се посочат мерки за преодоляване на риска. Да се 

посочи степен на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникването на 

риск. 

Рисковете, свързани с изпълнението на договора са: 

1.Риск от ненавременна доставка; 

2. Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея; 

3. Невъзможност да се покрият стандартите за качество; 

4. Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти./“ 

 

Въпрос №1:  Моля да ни бъде разяснено какви са особеностите на всяко детско 

заведение, с които трябва да се съобразим при разработването на нашето техническо 

предложение? 
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Отговор №1: Под „особеностите на всяко детско заведение“ Възложителят е имал 

предвид броя на филиалите на съответното детско заведение, както и населеното място 

в което се намират.  

 

 

В „ЧАСТ ВТОРА- УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“, 

т.2.3 „Място, срок и периодичност на изпълнение на поръчката.“ Е указано, че 

доставката ще се извършва два пъти в работната седмица, а на хляб – във всеки работен 

ден, в складовете на обектите, които се намират на следните адреси: 

- Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68; 

- Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ – гр. Бяла Слатина, ул. 

„Климент Охридски” № 68; 

- ЦДГ ”Детелина”, гр.Бяла Слатина, с филиал в с.Търнак - гр.Бяла Слатина, 

ул.”Х.Димитър”№116; 

- ЦДГ ”Незабравка”, гр.Бяла Слатина, с филиал в с.Соколаре и  с.Тлачене - 

Гр.Бяла Слатина,    ул.”Дондуков” №33; 

- ЦДГ „Радост”, гр.Бяла Слатина, с филиал в с. Бърдарски Геран - гр. Бяла 

Слатина, ул.”Сребрена”№33; 

- ЦДГ „Червена шапчица”, с.Габаре, с филиали в с.Бъркачево и с.Враняк - 

с.Габаре,  ул.”Г.Димитров” № 36; 

- ОДЗ „Вълка Ташевска”, с.Търнава, с филиали в с.Галиче и с.Алтимир - 

с.Търнава, ул.Ал.Стамболийски №50; 

- ОДЗ”Слънчице” гр.Б.Слатина, с филиал в с.Попица - гр.Бяла Слатина, ул. 

”Акация” №2;  

- "ДСХ" - с. Попица, ул. П.Р. Славейков №13А 

 

Въпрос №2:  Доставките само до базите на детските заведения ли ще се извършват или 

и до техните филиали? 

Отговор №2:  Доставките ще се извършват както до базите на детските заведения, така 

и до техните филиали, които са посочени в кои населени места на територията на 

община Бяла Слатина се намират. За по-голяма точност Ви предоставяме техните 

адреси: 

Детска градина/филиал Адрес: 

ЦДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина ул. “Хаджи Димитър“ № 116 

Филиал с.Търнак ул. „Сан Стефано“ № 4 

ЦДГ „Незабравка“ гр.Бяла Слатина ул. „Княз Дондуков“ № 33 

Филиал с. Соколаре Ул.“Георги Сава Раковски“ № 2 

Филиал с.Тлачене Ул.“Георги  Димитров“ №  1 

ЦДГ „Червена шапчица“ с.Габаре Ул.“Георги Димитров“ № 36 

Филиал с.Бъркачево Ул.“ Христо Ботев“ № 5 

ЦДГ „Радост“ гр. Бяла Слатина Ул. “Сребрена“ № 33 

Филиал  с.Б. геран Ул.“Васил Коларов“ № 20 

ОДЗ „В.Ташевска“ с.Търнава Ул.“ Ал.Стамболийски“ № 50 

Филиал с.Галиче Ул.“Пирин“ № 1 

Филиал  с. Алтимир Ул. „ Петко Канчев“ № 8 

ОДЗ „Слънчице“ гр.Бяла Слатина Ул.“Акация“ № 2 

Филиал с.Попица Ул. „Христо Шабански“ № 4 

 Важно уточнение:  

Филиала на ЦДГ „Червена шапчица”, с.Габаре, посочен в с.Враняк – е закрит. 

 

Въпрос №3:  Ако доставките се извършват и до филиалите на детските заведения, защо 

не са посочени техните адреси за доставка? 



Отговор №3:  Филиалите на детските заведения са посочени в кое населено място на 

територията на община Бяла Слатина се намират, като Възложителят е счел, че тази 

информация е била достатъчна на Участниците в процедурата.  

 

Въпрос №4:  Доставките, които ще се извършват два пъти седмично трябва ли да бъдат 

в определен ден от седмицата, или е по преценка на Изпълнителя? 

Отговор №4:  Доставките, които ще се извършват два пъти седмично, следва да бъдат 

съобразени с направените заявки, като се спазва изискването на Възложителя, че 

„ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното по вид и количество хранителни 

продукти до 48 часа от получаването на заявката от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

– съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения 

длъжностни лица“ 

 

 

Въпрос №5:  Има ли определено часово време, в което трябва да бъдат извършвани 

доставките до складовете на обектите, съответно на хляб – ежедневно и на останалите 

продукти – два пъти седмично? 

Отговор №5:  Доставките следва да бъдат извършвани в работно време на съответното 

заведение, като се спазва изискването на Възложителя, че „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да достави заявеното по вид и количество хранителни продукти до 48 часа 

от получаването на заявката от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните 

упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни 

лица“. За ежедневната доставка на хляб – тя следва да бъде доставена рано сутринта, с 

оглед предоставянето на закуска на съответните потребители в заведенията. 

 

 

Във връзка с Проекто-договор, Раздел III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ гласи: 

„Чл. 3. (1) За доставката на хранителните продукти по чл.1 от договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена за 

продукт, съгласно бюлетина на "Системата за агропазарна информация" ЕООД 

(САПИ) за област Враца с усреднената цена на продукта на едро с ДДС намалена с 

предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ процент отстъпка. Бюлетина за следващия месец 

се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в периода от 26-то до 30-то число на изтеклия 

месец, така че да е наличен и валиден към 1-во число на месеца, за който ще важи.“ 

 

 

Въпрос №6:  Има ли възможност, продуктите от ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ – приложение №1, които са с твърде ниски прогнозни количества, 

като например: 

№
 п

о
 р

ед
 

Наименование. Разфасовка Мярка  

 

 

Количество 

  

1 2 3 4 

10 Рачешки рулца кг 10,000 

26 Пилешка пържола филе кг 10,000 

29 Пилешко шишче от бут кг 10,000 



30 Пилешко шишче филе кг 10,000 

40 Телешки език кг 5,000 

41 Телешки мозък кг 5,000 

65 Моцарела кг 2,000 

66 Синьо сирене кг 5,000 

67 Крема сирене кг 5,000 

68 Топено пушено сирене кг 5,000 

69 Топено сирене кг 5,000 

70 Пушен кашкавал - вакуум кг 10,000 

130 Сладка царевица консерва-0.800кг бр. 8 

139 Грейпфрут кг 5,000 

146 Ананас кг 5,000 

147 Ягоди кг 5,000 

158 Грозде кг 10,000 

162 Син домат кг 10,000 

163 Воден лук кг 5,000 

166 Чери домати кг 5,000 

183 Дребни сладки -1.000 кг кг 3,000 

198 Сухи чушки кг 2,000 

209 Пилешки хапки - полуфабрикат  кг 5,000 

214 Торта бр. 10 

216 Сметана за готвене л 2 

217 Сметана сладкарска - 1л л 2 

228 Пунш - 3л бр. 5 

236 Амонячна сода бр. 10 

242 Боза със захар л 5 

267 Бадеми - 0.100 кг бр. 10 

268 Бадеми печени  кг 3,000 

269 Фъстъци - 0.100 кг бр. 10 

270 Кашу - 0.100  кг бр. 10 

271 Кашу  кг 3,000 

272 Бирен фъстък кг 3,000 

273 Печен фъстък кг 3,000 

274 Лешници печени  кг 3,000 

275 Студен чай-0,500 л бр. 10 

 

да не подлежат на ежемесечна актуализация? 

Отговор №6:  В одобрената и влязла в сила документация на обществената поръчка, в 

това число и проекто-договора,  Възложителят точно и ясно е посочил как ще става 

актуализацията на цените на продуктите, от които има нужда. Възложителят не 

предоставя възможност за неактуализация на цените на определени продукти, защото 

това би противоречало на документацията. 

 

 

                                     /п/ 

инж. Иво Цветков 

Кмет на община Бяла Слатина 


