ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и
готов топъл обяд за учениците от III–то ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2019/2020
година” - обособени две позиции
Обособена позиция 1: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И/ИЛИ
ПЛОДОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС.
Обща прогнозна (индикативна) стойност 25 775.75 лв. без ДДС.
Прогнозен брой ученици – 310 (I-IV клас), прогнозен брой учебни дни за учебната 2019/2020
год. – 151, Прогнозен брой ученици – 97 (IV клас), прогнозен брой учебни дни за м. 06.2020 год. – 8.
Изпълнителят ежедневно приготвя и доставя закуска или плод за учениците от I-IV клас с
крайна единична цена (цена с включен ДДС) в рамките до 0.65 лв. (Нула лева и шестдесет и
петстотинки) за брой. Финансирането е осигурено от бюджета на училището по реда на Наредба за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
ПМС № 219 от 05.10.2017 г.. При промяна на сумата предвидена от МС за съответната финансова
година, възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия договор.
За закуска се предвижда – тестена закуска с пълнеж или плод, с грамаж, нормативно предвиден
за съответната възраст, в подходяща индивидуална опаковка. Доставчикът разпределя индивидуално
опакованите закуски по класове, в подходяща обща опаковка, която влиза в договорената крайна
цена. При петдневна учебна седмица се предвиждат – четири дни тестена закуска, един ден плод.
Доставката се осъществява всеки учебен ден, според смените на училището както следва: при първа
смяна – в интервала 9:00-9:30 часа; при втора смяна - в интервала 15:00-15:30 часа. За учениците със
СОП и I клас закуската се доставя винаги в интервала от 9:00-9:30 часа. Заявка за доставката се
подава до 15:30 часа на предходния ден от упълномощено от възложителя лице.
Обособена позиция 2: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Обща прогнозна ( индикативна) стойност 28312.50 лв. без ДДС.
Прогнозен брой ученици – 225, прогнозен брой учебни дни за учебната 2019/2020 год. – 151.
Изпълнителят ежедневно приготвя и доставя обяд за учениците от I-VІІ клас включени в
целодневната организация на учебния процес с крайна единична цена (цена с включен ДДС) в
рамките на 2.50 лв. (Два лева и петдесет стотинки) за брой. Училището финансира
поевтиняването на обяда със средства осигурени по реда на Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №
219 от 05.10.2017 г. Поевтиняването е разлика между стойността на доставения обяд и цената,
която заплащат учениците.
За обяд се предвижда – супа, основно ястие, десерт и хляб, с грамажи нормативно предвидени
за съответната възраст и доставени в подходяща индивидуална опаковка, с прибори за еднократна
употреба. Изпълнителят изготвя седмично меню с участието на медицински специалист, съобразено
с всички нормативни изисквания, което предоставя за одобрение от възложителя в срок до 12:00 часа
на последния работен ден, предхождащ седмицата за изпълнение на менюто. Доставката на топъл
обяд се осъществява всеки учебен ден в интервала 11:00-12:00 часа. Заявка за доставката се подава
до 15:30 часа на предходния ден от упълномощено от възложителя лице.

