РАЗЯСНЕНИЕ
От
ОБЩИНА ХИСАРЯ, със седалище и адрес град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14,
представлявано от инж. Пенка Йотова Ганева – Кмет на Община Хисаря

Във връзка с постъпило запитване вх. № 26-00-948/28.10.2015 г. по
документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на
територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен
социален патронаж в гр. Хисаря, за СОУ „Христо Смирненски" в гр. Хисаря, за ОУ
„Климент Охридски" в гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, за Дом за стари
хора „Свети Иван Рилски" в с. Старосел и Дневен център за стари хора с. Старосел,
Дневен център за стари хора гр. Хисаря, по 7 обособени позиции” и уникален номер
в Регистъра за обществени поръчки 00188-2015-0012, в срока по чл. 29, ал. 2 от
ЗОП предоставяме разяснения по следните въпроси:
Въпрос № 1:
В ЗАМРАЗЕНО ИЛИ ОХЛАДЕНО състояние следва да се доставят следните
продукти: агнешко месо – трупно разфасовано, заешко месо – трупно разфасовано,
пуешко месо – трупно разфасовано, агнешка дроб сърма, черни дробчета, свинско
месо – трупно разфасовано – от бут, свински котлет, свински крачета, свински уши,
свински черен дроб, телешко месо – трупно разфасовано, сафрид, филе от риба
скумрия, филе от риба хек, филе от сьомга, филе от треска.
Отговор № 1:
Съгласно Раздел VI „Пълно описание на обществената поръчка“ и
Техническата спецификация, нераздела част от документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка, изброени хранителни продукти: агнешко месо
– трупно разфасовано, заешко месо – трупно разфасовано, пуешко месо – трупно
разфасовано, агнешка дроб сърма, черни дробчета, свинско месо – трупно
разфасовано – от бут, свински котлет, свински крачета, свински уши, свински черен
дроб, телешко месо – трупно разфасовано, сафрид, филе от риба скумрия, филе от
риба хек, филе от сьомга, филе от треска следва да се доставят в ЗАМРАЗЕНО
СЪСТОЯНИЕ.
Въпрос № 2:
Какъв вид шунка следва да се доставя – свинска или пилешка?
Отговор № 2:
Шунката, която следва да се доставя е свинска.
Въпрос № 3:
Какъв вид кренвирши следва да се доставят – свински, пилешки или телешки?

Отговор № 3:
Кренвиршите, които следва да се доставят са свински.
Въпрос № 4:
Относно пастет в полиетиленова опаковка – еднородно смляна маса, със
специфичен вкус и с тегло от 0,180 кг. на брой. Посоченият грамаж от 0,180 кг. е
характерен за пастет в метална кутия. Полиетиленовите опаковки не са с точен
грамаж. Моля, уточнете опаковката и разфасовката на пастета.
Отговор № 4:
Хранителният продукт пастет следва да бъде в полиетиленова опаковка и в
разфасовка, идентична или близка до указаната разфасовка – 0,180 кг.
Въпрос № 5:
Тестени – непържени, с ниско съдържание на мазнини, сол и захар, като при
приготвянето им не са вложени маргарин, мас и хидратни растителни мазнини. Моля,
възложителя да уточни какви продукти се включват в наименованието тестени.
Отговор № 5:
Под наименованието „тестени – непържени, с ниско съдържание мазнини, сол
и захар, като при приготвянето им не са вложени маргарин, мас и хидратни
растителни мазнини“ се включват закуски, които са готово приготвяни и се доставят
в съответния обект.
При изготвяне на справката от „САПИ“ ЕООД, респ. при изготвяне на ценовото
предложение на участника (по повод ценообразуването) в графата „тестени –
непържени, с ниско съдържание мазнини, сол и захар, като при приготвянето им не
са вложени маргарин, мас и хидратни растителни мазнини“ следва да се посочи
осреднена цена на всички предлагани закуски (без да се изброяват цени на всека
една закуска).
Въпрос № 6:
Относно пастьоризираното прясно мляко – 3,6 % - в кутии от 1,00 литър и
пастьоризирано прясно мляко със съдържание на мазнини от 3,6 % - произведено от
сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I,
т. III (3) на Регламент 853/2004, в кутии от 1,00 литър, моля възложителят да има
предвид, че масовият процент масленост в прясното мляко е 3,2 % или 3,5 %. Моля,
уточнете процента масленост.
Отговор № 6:
Пастьоризираното прясно мляко – 3,6 % - в кутии от 1,00 литър и
пастьоризирано прясно мляко със съдържание на мазнини от 3,6 % - произведено от
сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I,
т. III (3) на Регламент 853/2004, в кутии от 1,00 литър следва да се чете
„Пастьоризираното прясно мляко – 3,5 % - в кутии от 1,00 литър и пастьоризирано
прясно мляко със съдържание на мазнини от 3,5 % - произведено от сурово мляко,
което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на
Регламент 853/2004, в кутии от 1,00 литър“. Моля, да го имате предвид при
изготвяне на ценовото предложение.

ВАЖНО: В раздел V „Съдържание на офертата“ от документацията за участие
и Обявлението за обществена поръчка, Възложителя е посочил:
„В Плик № 3 „Предлагана цена“ по съответната обособена позиция, за която
участникът подава оферта се поставя информация от „САПИ“ ЕООД за осреднените
цени на хранителните продукти, включени в съответната обособена позиция към
дата 31.10.2015г. Информацията от „САПИ“ ЕООД се представя под формата на
Справка и/или друг документ, изд. от „САПИ“ ЕООД. Данните за осреднените цени на
хранителните продукти към дата 31.10.2015г. в съответната обособена позиция от
предоставената информация от „САПИ“ ЕООД също трябва да бъдат посочени в
съответната колона от Ценовото предложение на участника. В случай, че участникът
е посочил в Ценовото предложение в колоната „Единична средна цена хранителните
продукти без ДДС от представената справка от „САПИ“ ЕООД (данните към
31.10.2015г.)“ единични средни цени на хранителни продукти различни от
посочените в приложената „Справка и/или друг документ, изд. от „САПИ“ ЕООД,
комисията предлага участника за отстраняване“.
Като се взе предвид, че датата 31.10.2015г. /събота/ е неработен ден,
участниците следва да имат предвид, че справката от „САПИ“ ЕООД за осреднените
цени на хранителните продукти в съответната обособена позиция следва да се
представи към първия работен ден, следващ почивния ден. В тази връзка е и
изричното указание, съдържащо се в Раздел IV, т.2 от „Указание за подготовка на
офертата“ от документацията за участие, утвърдена от Възложителя, а именно
„когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден,
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в
края на първия работен ден, следващ почивния“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………п……………….
Асен Раданов Сурчев
Кмет на Община Хисаря
(Съгласно РД-05-646/17.09.2015г.)

