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Книга III 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА  
 

 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” с наименование: 

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в 

детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ 
. 

  Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са 

подробно и детайлно описани в Техническото задание. 

 

2.  Обособени позиции.   

 В настоящата процедура не са предвидени обособени позиции.  

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. 
 

4.1. Мястото на изпълнение на доставките е както следва: 

- Раздаването на храна за деца до 3 – годишна възраст се извършва в следните 6 

пункта  в гр. Смолян: 

1. Пункт кв. Смолян /Стар Център/ – сградата на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, 

ул. „Училищна“ – източна страна на училището; 

2. Пункт кв. Каптажа –  ул. „Хр. Христов” №31,  

3. Пункт ж.к..Нов център ул.Дичо Петров”, бл.48; 

4. Пункт кв. Райково, ул. „Соколица” № 12, сградата на ОДЗ №3 „Родопчаначе”;  

5. Пункт кв. Райково, ул.Славееви гори” №1, сграда на ОДЗ №11 “Митко Палаузов“; 

6. Пункт, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 9 

 

Пунктовете за раздаване на храната се предоставят от Възложителя, като 

Изпълнителят следва да осигури персонал, който да разсипва храната в съдове 

предоставени от родителите на децата до 3-годишна възраст, да почиства и поддържа 

предоставените помещения.  

 

-Храната за деца до 7- годишна възраст се доставя в следните детски градини:     

- ЦДГ №1 „Слънце”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Зорница” №10;  

- ОДЗ №2 „Синчец”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Момина скала” №2;  

- ОДЗ №3 „Родопчанче”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. Соколица” №12;  

- ОДЗ №4 „Радост”-гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Продан Табаков” №1,  
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- ОДЗ №5 „Буратино”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Училищна” №7, 

 с филиал в -гр. Смолян, ул. „Спартак“№ 9 

- ОДЗ №6 „Зорница”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Първи май” №19 с филиал в 

- гр. Смолян, ул. „Христо Христов“ № 31  

- ЦДГ №8 “Вела Пеева”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Петър Берон” №8;  

- ЦДГ №10 „Детелина”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Г. С. Раковски” №33;  

- ОДЗ №11 „Митко Палаузов”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Славееви гори” 

№1; 

-  ЦДГ „Русалка” – село Търън; 

- ОДЗ „Вела Пеева” – село Смилян, ул. „9 септември” №20, със следните 

филиали:  

- ЦДГ село Смилян, ул. „Васил Левски“№ 1, 

- ЦДГ село Могилица 

- ОДЗ „Изворче“, село Момчиловци, ул. „Елица“№15 

 

-Храната за потребителите в Дневен център за деца и възрастни с увреждания 

„Звънче“ се доставя на следния адрес: 

- гр. Смолян, ул. „Зорница“№ 10 

4.2. Срокът на действие на договора е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 

подписването му  

4.3 Срокът за изпълнение на всяка доставка е както следва:  

Доставката на храна се осъществява всеки работен ден от седмицата, както 

следва: 

- за децата до 3-годишна възраст веднъж дневно, като храната следва да е 

доставена във всички  пунктове във периода 10,30 ч. – 12,30 ч. 

- за децата в детските заведения, храната следва да се достави във всички детски 

заведения, включени в предмета на настоящата поръчка, както следва: 

Закуска – 08,00 ч. – 08,30 ч. 

Подкрепителна закуска – 09,30 ч. – 10,00ч. 

Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 

Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 

- за потребителите в социалното заведение, храната следва да се достави, както 

следва: 

Закуска – 08,00ч. – 08,30 ч. 

Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 

Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 

от резултата или самото провеждане на процедурата. 

 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 

поръчка са за сметка на възложителя. 

6. Стойност на поръчката. 

6.1 Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС). 
  

   6.2 Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните 

цени, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените 

доставки. 
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Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 

изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват 

и срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт 

и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 

6.3. Участниците предлагат единична цена за 1 храноден за 1 дете, като 

предлаганите единични цени не могат да надвишават следните 

стойности: 

- До 1,50 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден за деца до 3 годишна възраст; 

- До 3,00 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден за деца до 7 годишна възраст в 

детските градини на територията на Община Смолян; 

- До 3,00 лв. без ДДС за 1 потребител на ДЦДВУ „Звънче“ за 1 храноден. 

 

Участник, чието предложение надхвърля горепосочените единични 

стойности ще  бъде отстранен от участие в процедурата. 

6.4. Общата прогнозна стойност на договора се формира на база следните 

показатели: 

- Деца до 3 годишна възраст:  

- 200 деца до 3г. възраст, получаващи храна  

-  1,50 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден 

- 250 работни дни за 1 година 

На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година 

- 75 000,00 лв. без ДДС  или 225 000,00 лв. без ДДС за срока на договора – 3 

години. 

- Деца до 7 годишна възраст в детските заведения на територията на 

Община Смолян: 

- 1490 деца до 7 г. възраст в детските заведения 

- 3,00 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден 

- 250 работни дни за 1 година 

На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година 

– 1117500,00  лв. без ДДС  или 3352500,00 лв. без ДДС за срока на договора – 3 

години. 

- Потребители в ДЦДВУ „Звънче“ гр. Смолян: 

- 20 потребители в социалното заведение 

- 3,00 лв. без ДДС за 1 потребител за 1 храноден 

- 250 работни дни за 1 година 

На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година – 

15000,00  лв. без ДДС  или 45 000,00 лв. без ДДС за срока на договора – 3 години. 

 

Общата прогнозна стойност на договора на горепосочените показатели е 

3 622 500,00 лв. без ДДС. 

Забележка: Посочената стойност е прогнозна и възложителят не се задължава 

да я усвои в пълния и размер. Посоченият брой деца до 3- годишна възраст, до 7 -

годишна възраст в детските градини и потребителите в социалното заведение 

не е постоянна величина,  броят им може да се намали или увеличи по време на 

изпълнението на договора, като заявките ще се правят в зависимост от 

възникналата необходимост.  

Възможно е в хода на изпълнение на договора да се стигне до закриване на дадено 

детско или социалното заведение, при което ще отпадне и необходимостта от 

доставки за същите. 


