
О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изх.№ 92-Ф-611 (1) / 22.06.2020г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило 
запитване с вх. № 92-Ф-611 / 19.06.2020 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ нри община Айтос, 
по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №  1 -  доставка на месо, месни 
продукти и риба; Обособена позиция №  2 -  доставка на плодове; Обособена позиция №  3 - 
Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за подпомагане храненето на децата 5
6 годишна възраст на целодневно и полудневно обучение в детски градини и филиали към 
т ях”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00195-2020 - 0004

ВЪПРОС Ш :

В документацията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на горе 
посочената обществена поръчка липсва график, който трябва да се приложи подписан от 
участниците за обособена позиция № 3 „Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за 
подпомагане храненето на децата 5-6 годишна възраст на целодневно и полудневно обучение в 
детски градини и филиали към тях”.

ОТГОВОР №1:
В „Указанията към участниците, Раздел I. Общи условия, т.1.5. Периодичност на 

извършване на доставките по поръчката“ Възложителят е указал, че доставките по позиция № 
3 са ежедневни, а не периодични, както е по другите две позиции, поради което и няма 
необходимост от прилагане на график.

ВЪПРОС №2:
Липсва таблица с видовете продукти, количества, където се посочват единични цени от 

участниците и да се представи като приложение към ценовата оферта за обособена позиция 
№ 3.

ОТГОВОР №  2:
По обособена позиция № 3 Възложителят не посочва видове продукти и количества, тъй
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като е предвидил алтернативна доставка на плод или закуска за различните ДГ и ПДГ. 
Необходима е доставка за приблизително 430 деца, като Възложителя не се ангажира, че тази 
бройка е константна величина.

Забележка: Настоящето разяснение е неразделна част от документацията за провеждане 
на обществената поръчка.
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