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Относно: Постъпило запитване по чл. 29 ал. 1 от ЗОП с наш вх. № 
256/11.02.2015 г. относно документацията за открита процедура с предмет 
„Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и 
отделения, поддръжка и експлоатация на кухненски блок на територията 
на УМБАЛ ’’Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”

В ъ п р о с и  : В обявлението, в т. II. 1.5) Кратко описание на поръчката или 
покупката/ите, е записано следното: “Приготвяне на храна по диети за 
стационарно болни по клиники и отделения, поддръжка и експлоатация на 
кухненски блок на територията на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". 
Изпълнението на обществената поръчка се извършва в кухненски блок и салон 
за хранене, собственост на Възложителя. Помещенията на Възложителя се 
използват само по предмета на поръчката и за ползването им се заплаща 
наем “.

В документацията, в раздел „Пълно описание на предмета на поръчката“, 
т.1 Предмет на поръчката, е записано, че:

„Задължително е ползване, срещу месечен наем, на съществуващата 
кухненска база и столова, собственост на Възложителя, както следва:

Столова - обща площ 226.5 кв.м.
• Кухня -работни помещения — обща площ 564.36 кв.м.
• Кухня - складови помещения - обща площ 98.70 кв.м.
Месечната стойност на наема е 4 100.00 лева без ДДС. Същата е 

постоянна величина и е определена на база Оценка за определяне на СПС на 
недвижим имот от лицензиран оценител. В договора за наем се уреждат 
условията за ползването на помещенията на Възложителя. Изпълнителят 
заплаща всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията на 
помещенията на хранителния блок, съобразно показанията на контролни 
измервателни уреди /ел. енергия, вода /топла и студена/, телефон, и такса 
смет. “

В проекта на договора за обществена поръчка, в Раздел I. ПРЕДМЕТ НА 
ДОГОВОРА, в чл. 2 е записано следното:
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„ 2. Изпълнението на обществената поръчка се извършва в кухненски блок и 
салон за хранене, собственост на Възложителя/"

Във връзка с горните посочени условия от обявлението и документацията за 
участие, моля да разясните следното:

1. Наличен ли е проект на договор за наем на кухненската база на 
Възложителя като част от техническата спецификация или документацията за 
участие, за да може заинтересованите лица да се запознаят с условията на този 
договор?

2. Задължението за ползване на кухненската база включва ли задължително 
приготвяне на храната в тази кухненска база или може да бъде използвана база 
на доставчика на услугата?

3. В кой момент се сключва договора за наем за кухненската база и от кой 
момент изпълнителят ще бъде задължен да заплаща наемна цена?

4. Възможно ли е кухненската база да не бъде наета, в случай, че не може 
да бъдат изпълнени нормативните изисквания за експлоатацията на тази база, 
като изпълнителят доставя приготвената храна до клиниките и отделенията?

Отговори: При обявяване на обществената поръчка: в обявлението -т. 
II. 1.5 “Кратко описание на поръчката или покупката/ите”, раздел -„Пълно 
описание на предмета на поръчката“, т. 1 Предмет на поръчката и в проекта на 
договора за обществена поръчка - Раздел I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, чл. 2 
Възложителя е заложил гореописаните изисквания за изпълнение на 
поръчката.
Наличието на собствен кухненски блок за приготвяне на храна по диети за 
стационарно болни по клиники и отделения, както и собствен персонал от 
инструктори по лечебно хранене създава предпоставки.процедурата да бъде 
обявена при условията заложени в документацията.
Договорът за наем на помещенията ще бъде предоставен на определения за 
изпълнител с решение на Възложителя.
Договорът за наем се слючва едновременно с договора за възлагане на 
обществената поръчка, и наемът е дължим от този момент.
Квадратурата на помещенията, месечния наем и условията за плащане на 
консумативите са предоставени в раздел - „Пълно описание на предмета на 
поръчката“. Други клаузи на договора подлежат на договаряне между 
страните.
Кухненската база следва да бъде наета от определения^итгдощител на 
обществената поръчка, и храната да се приготвя зад^|жителн<^в. нря.

I яг*.
Изпълнителен дире

/доц. д-рГ ригорийШ^^к^вщм/


