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ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ – УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „УЧЕНИЧЕСКО
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИ БАЗИ,
СОБСТВЕНОСТ НА "УОС" ЕАД – ЛЕТЕН СЕЗОН
2016,2017 И 2018 ГОДИНИ“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ.

Във връзка с постъпило в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД искане за
разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИ
БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА "УОС" ЕАД – ЛЕТЕН СЕЗОН 2016,2017 И 2018 ГОДИНИ“
В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, съгласно Решение № РД-06-1 от 14.04.2016 г.
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Постъпил е следният въпрос от участник в процедурата по възлагане на
обществена поръчка: „Какво налага като възложител по цитираната по-горе обществена
поръчка да изисквате документацията в т.2 от раздел „Минимални изисквания на
технически възможности и/или квалификации на участника, същият да има като част от
персонала си: диетолог, инструктор диетично хранене, инженер-технолог хранително
вкусова промишленост и технолог.“
На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП даваме следните разяснения:
При възлагане на обществените поръчки възложителите имат право да поставят
изисквания към кандидатите и участниците, които изисквания в най-пълна степен да
удовлетворяват качественото и сигурно изпълнение на възлаганите услугит. Съгласно
чл. 51, ал. 1 от ЗОП за доказване на техническите възможности и/или квалификация на
кандидатите или участниците възложителят може да изисква от тях да представят един
или няколко от изброените в т.1-11 от същата алинея документи. Съгласно чл. 51, ал.1,
т.7 възложителят може да изиска посочването на образованието, професионалната
квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на
ръководните му служители, включително лицата които отговарят за извършване на
услугата. Спецификата на настоящата обществена поръчка е свързана както с особено
важна обществена функция, а именно: грижите за израстване на младото поколение и
по-специално осигуряване на гаранции за здравословно, пълноценно и качествено
хранене на децата. В конкретния случай за осигуряване на тези гаранции възложителят
е решил да изисква от кандидатите наличие на квалифициран персонал, който в найпълна степен би осигурил анализа, доставката и съхранението на продуктите,
приготвянето, доставянето и въобще спазването на целия процес по формиране на
менюта съгласно действащите изисквания за детското хранене и целият технологичен

процес по приготвяне и доставяне на храната до крайния потребител – децата при
засилен и специализиран контрол относно качеството. Именно защото грижата за
здравословното хранене на децата е особено важна и стратегическа функция на
държавата обществените отношения, свързани със създаването на условия и гаранции
за осигуряване на здравословна и качествена храна за децата са регулирани чрез
различни нормативни актове - Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното
хранене на учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата, детските
заведения, както и към храни, предлагани на организирани мероприятия за деца и
ученици, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от
3 до 7 години в детски заведения както, както и други нормативни и ненормативни
актове – включително Сборник рецепти за ученически столове и бюфети. Но всички
тези актове дават само нормативната рамка на ученическото хранене и не могат да
бъдат гаранция за реалното прилагане и провеждане на изискванията им при
извършване на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка. Ето защо
възложителят, ползвайки правата, които му дава Законът за обществените поръчки и в
рамките на своята оперативна самостоятелност е преценил, че за изпълнението на
настоящата обществена поръчка съответният участник следва да разполага със
специализиран персонал, който ще гарантира реалното изпълнение на всички
специфики и изисквания за ученическо хранене на всеки един етап от подготовката и
изпълнението на процеса по приготвяне и доставяне на храната и осигуряване на
качественото изпълнение на поръчката като цяло.
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