
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 

 

    Протокол № 2 /10.11.2014 год. 

Днес, 10.11.2014 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. 

Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 780/27.10.2014 г на 

Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да 

разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет : „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”, гр.Габрово” открита с Решение № 

312/26.09.2014 г и публикувано обявление в  АОП с № 00748-2014-0018/26.09.2014г. 

Заседанието започна в 11:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Юлия Попова – инструктор лечебно хранене 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

   2. Петя Ненова – Икономист обществени поръчки 

    

Спазвайки разпоредбите на чл.68, ал.8 от ЗОП копие от Протокол № 1 е изпратен на 

всички участници в процедурата на 16.10.2014 г на посочените от тях е-майли, с молба за 

потвърждаване на получаването на протокола. В указания срок 5 работни дни от датата 

на получаване на протокола в деловодството на дружеството са постъпили 

допълнителните документи от участниците. 

І. Разглеждане на допълнително представените липсващи и/ или 

несъответстващи с изискванията на Възложителя за подбор документи 

 С Вх. №3208/29.10.2014г. в деловодството на болницата е постъпило писмо от 

Участник №2 Стелит 1 ЕООД. Участникът е представил следните документи: 

 1. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец №6 

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията за подбор, комисията приема, че Участник № 2: „Стелит 1” ЕООД съответства на 

изискванията за подбор на възложителя. 

 

ІІ. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите до по-

нататъшно участие в процедурата участници. 

 1. Участник № 1 „Хлебозавод” ООД – гр. Габрово е подал технически предложения 

за следните обособени позиции: 

1.1. Техническо предложение за обособена позиция № 1– Хляб и хлебни 
изделия 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 



1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

№ по 

ред 

Вид хранителни 

стоки Опаковка Мярка 

Техническо 

Предложение на 

участника  Забележка 

1 2 3 4 5 6 

І ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ  

1.1 

Хляб бял(нарязан) - 

форма продълговата 

без странични 

издутини и 

деформации; 

повърхност - гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка х 650гр. 

В ПЕ 

плик - 

1бр х 

0.650 кг 

бр. 

ТД 33-2006 

повърхност 

надрязана, цвят – 

златист, среднина – 

добре изпечена, вкус 

и мирис – характерни 

за изделието.  Без хрус 

1.2 

Хляб 
типов(нарязан)- 

форма продълговата 

без странични 

издутини и 

деформации; 

повърхност - гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка х 650гр 

В ПЕ 

плик - 

1бр х 

0.650 кг 

бр. 

ТД 35-2006 

повърхност – 

надрязана, цвят – 

златист, среднина – 

добре изпечена, вкус 

и мирис – характерни 

за изделието.   Без хрус 

1.3 

Питка 130 гр. 

В ПЕ 

плик  
бр. 

ТД  37-2006 

повърхност – гладка, 

цвят – златист, 

средина – добре 

изпечена, вкус и 

мирис – характерни 

за изделието.   Без хрус 

1.4 

Козунак 700 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 30-2005 пов. 

Вълнообразна 

плетка, средина – 

добре изпечена, вкус 

и мирис – характерни 

за изделието.   Без хрус 

1.5 
Кифла с пълнеж 100 

гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 12-2004 пов. 

гладка, цвят – св. 

кафяв, средина добре 

изпечена, вкус и 

мирис – характерни 
  Без хрус 



за изделието.  

1.6 

Тутманик 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 14-2004 

пов.изпъкнала, 

средина – добре 

изпечена с пълнеж, 

вкус и мирис 

характерни за 

изделието.  Без хрус  

1.7 

Милинка 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 13-2004 

пов.негладка, със 

следи от сирене, цвят 

– жълтокафяв, 

средина добре 

изпечена, вкус и 

мирис характерни за 

изделието.  Без хрус 

1.8 

Бюрек 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 11-2004 

пов.неравномерна, 

средина – добре 

изпечена, вкус и 

мирис – характерни 

за изделието.  Без хрус 

1.9 

Геврек 200 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 68-2011 

пов.кръгла, поръсена 

със сусам, цвят – 

кафяв, средина – 

добре  изпечена, вкус 

и мирис характерни 

за изделието.  Без хрус 

1.10 

Закуска с колбас 
160 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 58-2009 

пов.гладка, цвят – 

жълтокафяв, средина 

– добре изпечена с 

пълнеж, вкус и мирис 

– характерни за 

изделието.  Без хрус 

1.11 

Закуска с кренвирш 
140 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 58-2009 

пов.гладка, цвят – 

жълтокафяв, средина 

добре изпечена с 

пълнеж, вкус и мирис 

характерни за 

изделието.  Без хрус 

1.12 

Пица 200 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 58-2009 

пов.гладка, цвят – 

жълтокафяв , 

средина добре 

изпечена, вкус и 

мирис характерни за 
 Без хрус 



изделието.   

1.13 

Кашкавалка 150 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

ТД 58-2009 

пов.гладка, поръсена 

с кашкавал, цвят-

бледожълт, среднина 

добре изпечена, вкус 

и мирис характерни 

за изделието.  Без хрус 

 

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 1 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

 

2. Участник № 2 „Стелит 1” ЕООД – гр. Севлиево е подал технически предложения за 

следните обособени позиции: 

2.1. Техническо предложение за обособена позиция № 1– Хляб и хлебни 
изделия 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

№ по 

ред 

Вид хранителни 

стоки Опаковка Мярка 

Техническо 

Предложение на 

участника  Забележка 

1 2 3 4 5 6 

І ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ  

1.1 

Хляб бял(нарязан) - 

форма продълговата 

без странични 

издутини и 

деформации; 

повърхност - гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка х 650гр. 

В ПЕ 

плик - 

1бр х 

0.650 кг 

бр. 

Хляб бял /нарязан/ с 

продълговата форма 

без странични 

издутини и 

деформации, 

повърхност – гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка 

1бр.х650гр.  



1.2 

Хляб 
типов(нарязан)- 

форма продълговата 

без странични 

издутини и 

деформации; 

повърхност - гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка х 650гр 

В ПЕ 

плик - 

1бр х 

0.650 кг 

бр. 

Хляб типов 

/нарязан/ с 

продълговата форма 

без странични 

издутини и 

деформации, 

повърхност – гладка 

без механични 

замърсявания в 

разфасовка 

1бр.х650гр.  

1.3 
Питка 130 гр. 

В ПЕ 

плик  
бр. 

Питка от 130 гр.  

1.4 

Козунак 700 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Козунак от 700 гр.  

1.5 Кифла с пълнеж 100 

гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. Кифла с пълнеж от 

100 гр.  

1.6 

Тутманик 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Тутманик от 100 гр.  

1.7 

Милинка 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Милинка от 100 гр.  

1.8 

Бюрек 100 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Бюрек от 100 гр.  

1.9 

Геврек 200 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Геврек от 200 гр.  

1.10 Закуска с колбас 
160 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. Закуска с колбас от 

160 гр.  

1.11 Закуска с кренвирш 
140 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. Закуска с кренвирш 

от 140 гр.  

1.12 

Пица 200 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. 

Пица от  200 гр.  

1.13 

Кашкавалка 150 гр. 

Опакован 

в ПЕ 

плик 

бр. Кашкавалка от 150 

гр.  

 



4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 1 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

 

  

 2.2. Техническо предложение за обособена позиция № 2 – Мляко и млечни 
продукти 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение: 

№ 

по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка 

Мярк

а 

Техническо предложение 

на участника 

Забеле

жка 

1 2 3 4 5 6 

ІІ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

2.1 

Кисело мляко 2 % 
масленост - цвят бял с 

различни нюанси на 

кремав отенък, вкус и 

аромат свойствен, 

приятно млечнокисел  

В 

пластмасо

ви 

кофички 

по 0.400 

кг 

бр. 

 Кисело мляко 2 % 
масленост - с бял цвят с 

различни нюанси на 

кремав отенък, вкус и 

аромат свойствен, 

приятно млечнокисел. 

Пластмасови кофички по 

0.400кг. 

  

2.2 

Прясно мляко 2% 
масленост - еднородна 

течност без утайка, цвят 

бял със слабо кремав 

отенък, вкус 

слабосладникав без 

страничен привкус 

В 

полиетиле

нови 

пликове 

хо  1 л 

л 

Прясно мляко 2% 
масленост - с еднородна 

течност без утайка, цвят 

бял със слабо кремав 

оттенък, вкус 

слабосладникав без 

страничен привкус. 

Полиетиленови пликове х 

1 л. 

  

2.3 

Сирене краве - бяло 

саламурено /без 

саламурата/ - вкус, мирис 

и аромат - специфични за 

узряло сирене без 

страничен привкус и 

В кутии от 

8 до 10 кг 
кг 

Сирене краве – бяло 

саламурено /без 

саламурата/ вкус, мирис и 

аромат – специфични за 

узряло сирене без 

страничен привкус и 

  



мирис мирис. В кутии от 8 до 

10кг. 

2.4 

Топено сирене - вкус, 

мирис и аромат - 

специфични за топеното 

сирене, без страничен 

привкус и мирис 

В 

полиетиле

нова 

опаковка х 

0.140 кг 

бр 

Топено сирене – вкус 

мирис и аромат – 

специфични за топеното 

сирене без страничен 

привкус и мирис. 

Полиетиленова опаковка 

х 0.140кг 

  

2.5 

Кашкавал тип "Витоша" 

- вкус, мирис и аромат - 

специфични за узрял 

кашкавал без страничен 

привкус и мирис 

В 

полиетиле

нови 

опаковки 

х 1 кг 

кг 

Кашкавал тип "Витоша" 
– вкус, мирис и аромат 

специфични за узрял 

кашкавал без страничен 

привкус и мирис. 

Полиетиленови опаковки 

х 1кг. 

  

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 2 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

2.3. Техническо предложение за обособена позиция № 3 – Месо, месни продукти 
и яйца 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

 

№ по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка 

Мярк

а 

Техническо предложение 

на участника 

Забеле

жка 

ІІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА   

3.1 

Свинско месо без 
кости - цвят - 

кафявочервеникав; 

мирис - специфичен и 

приятен 

транспорт

на 

опаковка 

кг 

Свинско месо без кости – 

цвят – кафяво 

червеникав; мирис – 

специфичен и приятен. 

транспортна опаковка 

  

3.2 

Телешко месо без 
кости - цвят - 

червеникав; мирис - 

специфичен и приятен 

транспорт

на 

опаковка 

кг 

 Телешко месо без кости 

цвят – червеникав, мирис 

– специфичен и приятен. 

транспортна опаковка 

  



3.3 

Мляно месо кайма 
смес /60 % телешко и 

40% свинско месо 

охладено/ - външен 

вид - хомогенна маса с 

равномерно 

разпределени 

парченца месо и 

тлъстини; цвят - 

бледокафяф до червен; 

вкус -умерено солен; 

мирис - свойствен за 

прясно месо. 

В ПЕ плик 

х 1 кг 
кг 

Мляно месо кайма смес 

/60% телешко и 40% 

свинско месо охладено/ 

Външен вид – хомогенна 

маса с равномерно 

разпределени парченца 

месо и тлъстини, цвят – 

бледо кафяв до червен, 

вкус – умерено солен, 

мирис – свойствен за 

прясно месо. В ПЕ плик х 

1кг. 

  

3.4 

Пилешки бутчета 
натурални-външен 

вид бледожълти без 

механични повреди  

В ПЕ 

пликове 
кг 

Пилешки бутчета 

натурални – външен вид – 

бледо жълти, без 

механични повреди. В ПЕ 

пликове. 

  

3.5 

Пилешки шишчета 
/100 гр/ - външен вид 

свеж, мирис 

специфичен за месо 

В ПЕ 

пликове 
бр. 

Пилешки шишчета 

/100гр./ външен вид – 

свеж, мирис специфичен 

за месо. В ПЕ пликове. 

  

3.6 

Кебабче свинско /50 
гр/ - охладени, външен 

вид - чиста и гладка 

повърхност без 

разкъсвания, цвят -

бледокафяфв до 

червен; мирис и вкус -

свойствен 

По 50 бр в 

тарелка 
бр. 

Кебапче свинско /50гр./ -  

охладени, външен вид – 

чиста и гладка 

повърхност без 

разкъсвания, цвят – бледо 

кафяв до червен, мирис и 

вкус – свойствен. 50бр. в 

тарелка. 

  

3.7 Телешко шкембе  
транспорт

на 

опаковка 

кг 
Телешко шкембе – 

транспортна опаковка 
  

3.8 

Свинска шунка - 

Свинско месо, чиста и 

гладка повърхност, без 

петна, повреди и 

необичайни грапавини, 

еднородна 

консистенция; цвят - 

кафявочервеникав; 

мирис - специфичен и 

приятен 

Транспорт

на 

опакова 

кг 

Свинска шунка – свинско 

месо, чиста и гладка 

повърхност, без петна, 

повреди и необичайни 

грапавини, еднородна 

консистенция, цвят – 

кафяво червеникав, 

мирис – специфичен и 

приятен. Транспортна 

опакова. 

  



3.9 

Шпеков салам -траен : 
външна повърхност 

чиста, леко набръчкана 

без петна и грапавини 

по обвивките с кафяво-

червеникав цвят; 

мирис - специфичен и 

приятен 

Транспорт

на 

опаковка  

кг 

Шпеков салам-траен: 

външна повърхност 

чиста, леко набръчкана 

без петна и грапавини по 

обвивките с кафяво 

червеникав цвят, мирис 

специфичен и приятен. 

Транспортна опакова. 

  

3.10 

Кокоши яйца размер 
М - черупка нормална, 

чиста, неповредена и 

здрава 

В 

картонени 

кори по 30 

бр 

бр 

Кокоши яйца – размер М – 

черупка нормална, чиста, 

неповредена и здрава. в 

картонени кори по 30бр. 

  

3.11 

Кренвирш – 
консистенция – плътно 

еластична; мирис 

свойствен, приятен с 

оттенък на 

подправките без чужд 

мирис; вкусът да е 

приятен, умерено 

солен, без страничен 

привкус освен тези на 

подправките. 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Кренвирш – 

консистенция – с плътно 

еластична; мирис 

свойствен, приятен с 

оттенък на подправките 

без чужд мирис; вкусът да 

е приятен, умерено солен, 

без страничен привкус 

освен тези на 

подправките. 

Транспортна опаковка- 

 

3.12 

Бяла риба филе - 

здрава със запазена 

цялост, с естествен 

цвят, специфичен за 

дадения вид; мирис 

след размразяване - 

характерен за прясна 

риба, без признаци на 

развала 

В 

полиетиле

нови 

торби от 1 

до 6 кг 

кг 

Бяла риба филе – здрава 

със запазена цялост, с 

естествен цвят, 

специфичен за дадения 

вид, мирис след 

размразяване – 

характерен за прясна 

риба, без признаци на 

развала. В полиетиленови 

торби от 1 до 6кг. 

  

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 3 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

2.4. Техническо предложение за обособена позиция № 4 – Пресни плодове и 
зеленчуци 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 



№ 

по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка 

Мярк

а 

Техническо предложение 

на участника 

Забеле

жка 

ІV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ   

4.1 

Картофи - с външен вид 

клубени, цели, здрави, 

чисти, непозеленели, 

непокълнали, 

еднородни по окраска и 

форма 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Картофи –с външен вид 

клубени, цели, здрави, 

чисти, непозеленели, 

еднородни по окраска и 

форма. Транспортна 

опаковка. 

  

4.2 

Моркови пресни - с 

външен вид -

кореноплодни,  

правилно оформени, 

цели, гладки, 

здрави,неразклонени, 

чисти с типични за 

сорта форма 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Моркови пресни – с 

външен вид – 

кореноплодни, правилно 

оформени, цели, гладки, 

здрави, неразклонени, 

чисти с типични за сорта 

форма. Транспортна 

опаковка.  

  

4.3 

Лук кромид зрял - 

луковици цели, здрави, 

чисти, напълно развити, 

добре оформени, узрели 

с плътна и суха външна 

обвивка /люспа/. 

Повреди от болести и 

механични не се 

допускат 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Лук кромид зрял –

луковици цели, здрави, 

чисти, напълно развити, 

добре оформени, узрели с 

плътна и суха външна 

обвивка /люспа/. 

Повреди от болести и 

механични не се допускат. 

Транспортна опаковка. 

  

4.4 

Зеле главесто прясно - 

цели зелки, пресни, 

незавехнали, здрави, 

чисти, напълно 

оформени, плътни, 

ненапукани с 

характерна форма и 

големина и окраска за 

сорта.  

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Зеле главесто прясно –

цели зелки, пресни, 

незавехнали, здрави, 

чисти, напълно оформени, 

плътни, ненапукани с 

характерна форма и 

големина и окраска за 

сорта. Транспортна 

опаковка. 

  

4.5 

Пипер пресен - плодове 

цели, пресни, здрави, 

чисти, с характерни за 

сорта форма и 

оцветяване, с 

незасъхнал връх, с 

плододръжка и без 

повишена влажност 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Пипер пресен – плодове 

цели, пресни, здрави, 

чисти, с характерни за 

сорта форма и 

оцветяване, с незасъхнал 

връх, с плододръжка и без 

повишена влажност. 

Транспортна опаковка. 

  



4.6 

Тиквички пресни -  без 

механични повреди с 

месеста част - сочна, 

крехка, незагрубяла, с 

типично за сорта 

оцветяване 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Тиквички пресни – без 

механични повреди с 

месеста част – сочна, 

крехка, незагрубяла, с 

типично за сорта 

оцветяване. Транспортна 

опаковка. 

  

4.7 

Краставици пресни -  

цели, здрави, чисти без 

видими следи от 

препарати, добре 

оформени, с гладка или 

грапава повърхност 

типична за сорта, без 

признаци на 

пожълтяване. 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Краставици пресни – 

цели, здрави, чисти без 

видими следи от 

препарати, добре 

оформени, с гладка или 

грапава повърхност 

типична за сорта, без 

признаци на 

пожълтяване. 

Транспортна опаковка. 

  

4.8 

Домати - с правилна, 

характерна за сорта 

форма, цели, свежи, 

чисти и здрави, с гладка 

повърхност, без повреди 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Домати – с правилна, 

характерна за сорта 

форма, цели, свежи чисти 

и здрави, с гладка 

повърхност, без повреди. 

Транспортна опаковка. 

  

4.9 

Спанак пресен - зелени 

листа, свеж, чист и 

здрав, тъмнзелен цвят; 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Спанак пресен – зелени 

листа, свеж, чист и здрав, 

тъмнозелен цвят. 

Транспортна опаковка 

  

4.10 

Магданоз пресен на 
връзки - връзки от 

свежи, чисти, здрави, 

зелени, външно добре 

оформени листа. 

На връзки кг 

Магданоз пресен на 

връзки –от свежи, чисти, 

здрави, зелени, външно 

добре оформени листа. На 

връзки. 

  

4.11 

Маслини - с гладка 

повърхност, без 

страничен вкус и 

привкус на цвят черни  

В 

пластмасо

ви бидони 

х 5 кг 

кг 

Маслини – с гладка 

повърхност, без 

страничен вкус и привкус 

на цвят – черни. В 

пластмасови бидони х 

5кг. 

  

4.12 

Ряпа - плодове цели, 

пресни, здрави и свежи с 

характерни за сорта 

форма и оцветяване. 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Ряпа – плодове цели, 

пресни, здрави и свежи с 

характерни за сорта 

форма и оцветяване. 

Транспортна опаковка. 

  

4.13 

Патладжан (син 
домат) - плодове цели, 

пресни, здрави, чисти, с 

характерни за сорта 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Патладжан (син домат) – 

плодове цели, пресни, 

здрави, чисти, с 

характерни за сорта 

форма и оцветяване. 

  



форма и оцветяване Транспортна опаковка. 

4.14 

Портокали :  плодове 

свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално 

развити, без загнили 

части, с типична форма 

и оцветяване, без 

остатъци от средства за 

борба с вредители и 

болести.  

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Портокали – плодове 

свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, 

без загнили части, с 

типична форма и 

оцветяване, без остатъци 

от средства за борба с 

вредители и болести. 

Транспортна опаковка. 

  

4.15 

Киви: плодове свежи, 

цели, чисти, здрави, 

типични за сорта, 

нормално развити, с 

оцветяване характерно 

за плода. Повреди от 

болести и неприятели и 

механични не се 

допускат 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Киви – плодове свежи, 

цели, здрави, чисти, 

нормално развити, без 

загнили части, с типична 

форма и оцветяване, без 

остатъци от средства за 

борба с вредители и 

болести. Транспортна 

опаковка. 

  

4.16 

Банани: плодове свежи, 

цели, здрави, чисти, 

нормално развити, без 

загнили части, с 

типична форма и 

оцветяване, да са 

напълно узрели. 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Банани – плодове свежи, 

цели, здрави, чисти, 

нормално развити, без 

загнили части, с типична 

форма и оцветяване, да са 

напълно узрели. 

Транспортна опаковка. 

  

4.17 

Ябълки пресни: 
плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално 

развити, с типична 

форма и оцветяване, с 

цели дръжки, без чужд 

мирис и вкус и без 

видими остатъци от 

средства за борба с 

болести и неприятели.  

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Ябълки пресни – плодове 

– свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, 

с типична форма и 

оцветяване, с цели 

дръжки, без чужд мирис и 

вкус и без видими 

остатъци от средства за 

борба с болести и 

неприятели. Транспортна 

опаковка. 

  

4.18 

Грозде: плодове свежи, 

цели, здрави, чисти, 

нормално развити, с 

типична форма и 

оцветяване, без чужд 

мирис и вкус и без 

видими остатъци от 

средства за борба с 

болести и неприятели. 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Грозде: плодове свежи, 

цели, здрави, чисти, 

нормално развити, с 

типична форма и 

оцветяване, без чужд 

мирис и вкус и без 

видими остатъци от 

средства за борба с 

болести и неприятели. 

Транспортна опаковка. 

 



4.19 

Мандарини: плодове - 

свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално 

развити, с типична 

форма и оцветяване, с 

цели дръжки, без 

загнили части, без чужд 

мирис и вкус и без 

видими остатъци от 

средства за борба с 

болести и неприятели 

Транспорт

на 

опаковка 

кг 

Мандарини – плодове – 

свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, 

с типична форма и 

оцветяване, с цели 

дръжки, без загнили 

части, без чужд мирис и 

вкус и без видими 

остатъци от средства за 

борба с болести и 

неприятели. Транспортна 

опаковка. 

  

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 4 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

2.5. Техническо предложение за обособена позиция № 5 – Плодови, 
зеленчукови и месни консерви 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

№ 

по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка Мярка 

Техническо предложение 

на участника Забележка 

V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 -ПЛОДОВИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И МЕСТНИ 
КОНСЕРВИ 

  

5.1 

Домати цели небелени, 

стерилизирани - домати 

цели от един и същ сорт, 

без повреди от болести и 

вредители; цвят - 

червен; странични 

примеси не се допускат. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.680 

кг 

бр. 

Домати цели небелени в 

стъклени буркани по 

0.680кг. стерилизирани – 

домати цели от един и 

същ сорт, без повреди от 

болести и вредители; 

цвят – червен; странични 

примеси не се допускат. 

Буркани по 0.680кг. 

стъклени  

  



5.2 

Гювеч стерилизиран - 

цвят характерен за 

зеленчуците, 

претърпели 

технологична обработка; 

вкус и мирис - 

свойствени за 

вложените съставки, 

страничен вкус и мирис 

не се допускат. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.680 

кг 

бр. 

Гювеч – стерилизиран – 

цвят характерен за 

зеленчуците, претърпели 

технологична обработка; 

вкус и мирис свойствени 

за вложените съставки, 

страничен вкус и мирис 

не се допускат. Буркани 

по 0.680кг. стъклени. 

  

5.3 

Домати пюре 

стерилизирани -  

пасирани с вкус и мирис 

свойствени за зрели 

домати; цвят - червен. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.700 

кг 

бр. 

Домати пюре – 

стерилизирано  пасирано 

с вкус и мирис 

свойствени за зрели 

домати; цвят – червен. 

Буркани по 0.700кг. 

стъклени. 

  

5.4 

Лютеница - еднородна, 

пюреобразна маса; вкус 

и мирис - свойствени за 

вложените съставки, 

цвят  бледо до 

яркочервен. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.320 

кг 

бр. 

Лютеница – еднородна, 

пюреобразна маса; вкус и 

мирис свойствени за 

вложените съставки, 

цвят бледо до ярко 

червен. Буркани по 

0.320кг. стъклени 

  

5.5 

Гъби в саламура - 
външен вид - цели /или 

нарязани,  без петна и 

други повреди; вкус и 

мирис - специфични за 

осолени гъби - 

култивирани печурки; 

цвят на гъбата - светло 

сив; саламура бистра. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.290 

кг 

бр. 

Гъби в саламура  външен 

вид – цели /или 

нарязани, без петна и 

други повреди; вкус и 

мирис специфични за 

осолени гъби – 

култивирани печурки; 

цвят на гъбата – светло 

сив; саламура бистра. 

Буркани по 0.290кг. 

стъклени 

  

5.6 

Конфитюр - желиран 

продукт с равномерно 

разпределени плодове, 

не се допуска 

захаросване, пяна, 

мехурчета от въздух, 

наличие на семки, 

костилки и плодови 

кожици; цвят - 

характерен за плода. 

В 

стъклени 

буркани 

по 0.360 

кг 

бр. 

Конфитюр – желиран 

продукт с равномерно 

разпределени плодове, 

не се допуска 

захаросване, пяна, 

мехурчета от въздух, 

наличие на семки, 

костилки и плодови 

кожици; цвят – 

характерен за плода. 

Буркани по 0.360кг. 

стъклени 

  

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 



Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 5 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

2.6. Техническо предложение за обособена позиция № 6– Пакетирани варива, 
тестени изделия, подправки 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

№ 

по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка 

Мярк

а 

Техническо предложение 

на участника 

Забележк

а 

VІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - ПАКЕТИРАНИ ВАРИВА, ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 
И ПОДПРАВКИ 

  

6.1 

Макарони - Еднакъв 

външен вид, правилна 

форма с гладка 

повърхност, 

стъкловиден лом при 

разчупване, свойствен 

мирис, без яйца 

опаковка 

по 0,400 

кг. 

кг 

Макарони Еднакъв 

външен вид, правилна 

форма с гладка 

повърхност, стъкловиден 

лом при разчупване, 

свойствен мирис, без 

яйца. по 0.400кг. 

  

6.2 

Фиде - Еднакъв външен 

вид, правилна форма с 

гладка повърхност, 

стъкловиден лом при 

разчупване, свойствен 

мирис, без яйца 

опаковка 

от 0,400 

до 0.500 

кг. 

кг 

Фиде еднакъв външен 

вид, правилна форма с 

гладка повърхност, 

стъкловиден лом при 

разчупване, свойствен 

мирис, без яйца. от 0.400 

до 0.500кг. 

  

6.3 

Слънчогледово олио  - 

бистро без утайки; цвят 

- светложълт до 

златистожълт; вкус и 

мирис - характерни без 

странични привкус и 

мирис. 

В 

пластмасо

ви 

бутилки 

по 1 

литър 

л 

Слънчогледово олио –

бистро без утайки, цвят – 

светложълт до 

златистожълт, вкус и 

мирис – характерни без 

странични привкус и 

мирис. В пластмасови 

бутилки  по 1л. 

  

6.4 

Зрял фасул бял - без 

начупени зърна и следи 

от вредители, чист без 

наличие на примеси, да 

отговаря на първо 

качество. 

В целофан 

по 1 кг за 

бройка 

кг 

Зрял фасул бял– без 

начупени зърна и следи 

от вредители, чист без 

наличие на примеси, да 

отговаря на първо 

качество. Целофанена 

опаковка по 1кг. за 

бройка 

  



6.5 

Леща - без начупени 

зърна и следи от 

вредители, чиста без 

наличие на примеси, да 

отговаря на първо 

качество. 

В целофан 

по 1 кг за 

бройка 

кг 

Леща – без начупени 

зърна и следи от 

вредители, чиста без 

наличие на примеси, да 

отговаря на първо 

качество. Целофанена 

опаковка по 1кг. за 

бройка 

  

6.6 

Ориз - да не е 

брашнясал и да не 

съдържа живи или 

мъртви вредители. Цвят 

- бял до кремав, без 

мирис на мухъл и 

запарено; зелени и 

неолющени зърна не се 

допускат. 

В целофан 

по 1 кг за 

бройка 

кг 

Ориз – да не е брашнясал 

и да не съдържа живи или 

мъртви вредители. Цвят – 

бял до кремав, без мирис 

на мухъл и запарено; 

зелени и неолющени 

зърна не се допускат. 

Целофанена опаковка по 

1кг. за бройка 

  

6.7 

Брашно - пшенично 

тип 500 - цвят светло-

кремав; вкус и мирис - 

специфични без 

страничен привкус на 

плесен и запарено; хрус 

при сдъвкване да не се 

усеща. 

В 

хартиени 

пликове 

по 1 кг 

кг 

Брашно – пшенично тип 

500 – в хартиени пликове 

по 1кг. цвят 

светлокремав, вкус и 

мирис – специфични без 

страничен привкус на  

плесен и запарено; хрус 

при сдъвкване да не се 

усеща. Хартиени пликове 

по 1 кг 

  

6.8 

Захар кристална - 
външен вид – бяла, сухи, 

неслепени, еднородни 

кристали с ясно 

изразени стени; цвят - 

бял с блясък; вкус - 

сладък; разтворимост - 

пълна; чужди примеси 

не се допускат. 

В целофан 

по 1 кг за 

бройка 

кг 

Захар кристална – външен 

вид – бяла, сухи 

неслепени, еднородни 

кристали с ясно изразени 

стени; цвят – бял с 

блясък; вкус – сладък; 

разтворимост – пълна; 

чужди примеси не се 

допускат. Целофанена 

опаковка по 1кг. за 

бройка 

  

6.9 

Картофено пюре - сухо. 

Сушени картофени 

люспи, влага не повече 

от 10%, цвят - 

бледожълт, специфичен 

характерен вкус и мирис 

В 

опаковка 

по 1 кг 

кг 

Картофено пюре – сухо. 

Сушени картофени люспи, 

влага не повече от 10%, 

цвят – бледожълт, 

специфичен характерен 

вкус и мирис. Опаковка по 

1 кг 

  

6.10 

Червен пипер - външен 

вид - хомогенен 

прахообразен продукт; 

вкус - специфичен за 

смлян пипер 

В пликове 

екструдир

ани с 

полиетиле

н по 0.100 

кг 

Червен пипер – външен 

вид – хомогенен 

прахообразен продукт; 

вкус – специфичен за 

смлян пипер. 

  



кг за 1 

брой 

Екструдирани пликове с 

полиетилен по 0.100 кг за 

1 брой 

6.11 

Сол йодирана - цвят 

бял; вкус - чисто солен; 

мирис не се допуска; 

механични примеси не 

се допускат 

В 

полиетиле

нови 

пликове 

по 1 кг 

кг 

Сол йодирана – цвят – 

бял; вкус – чисто солен; 

мирис не се допуска; 

механични примеси не се 

допускат. Полиетиленови 

пликове по 1 кг. 

  

6.12 

Нишесте десертно - 

вкус - специфичен, прах 

с включени безвредни 

бои за хранителни цели, 

не се допуска 

смесването на отделни 

видове нишесте, боята 

да отговаря на аромата 

на есенцията 

В 

полиетиле

нови 

пликове 

по 0.80 кг 

за бройка 

кг 

Нишесте десертно – вкус 

специфичен, прах с 

включени безвредни бои 

за хранителни цели, не се 

допуска смесването на 

отделни видове нишесте, 

боята да отговаря на 

аромата на есенцията. 

Полиетиленови пликове 

по 0.80 кг за бройка. 

  

6.13 

Оцет винен - жълто-

оранжев до 

виненочервен; бистър, 

без утайка; кисел вкус, 

характерен за оцета. 

В 

пластмасо

ви 

бутилки 

по 0,700 л 

л 

Оцет винен – жълто 

оранжев до винено 

червен; бистър, без 

утайка; кисел вкус, 

характерен за оцета. 

Пластмасови бутилки по 

0.700л. 

  

6.14 

Грис - цвят бял до 

кремав, без наличие на 

тричени части; мирис - 

специфичен за 

пшеничния грис, без 

мирис на плесен и 

запарено; хрус при 

сдъвкване да не се 

усеща. 

В 

целофано

ви 

пликове 

по 0.400 

кг 

кг 

Грис – цвят бял до кремав, 

без наличие на тричени 

части; мирис специфичен 

за пшеничения грис, без 

мирис на плесен и 

запарено; хрус при 

сдъвкване да не се усеща. 

Целофанови пликове по 

0.400кг. 

  

6.15 

Чубрица суха - добре 

изсушена без чужди 

примеси, мирис и 

привкус. 

Във 

фолирани 

пликчета 

по 0.010 

кг за 1 

брой 

кг 

Чубрица суха – добре 

изсушени без чужди 

примеси, мирис и 

привкус. Фолирани 

пликчета по 0.010кг. за 1 

брой. 

  

6.16 

Джоджен сух - добре 

изсушен без чужди 

примеси, мирис и 

привкус. 

Във 

фолирани 

пликчета 

по 0.010 

кг за 1 

брой 

бр. 

Джоджен сух – добре 

изсушен без чужди 

примеси, мирис и 

привкус. Фолирани 

пликчета по 0.010кг. за 1 

брой. 

  



6.17 

Чай билков - външен 

вид на дрогата - ситно 

нарязана; цвят - 

специфичен; мирис - без 

страничен мирис. 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,020 или 

0,030 кг. и 

транспорт

на 

опаковка 

кг 

Чай билков - външен вид 

на дрогата – ситно 

нарязана; цвят 

специфичен; без 

страничен мирис.  

Индивидуална опаковка 

0.200 или 0.300 кг. И 

транспортна опаковка. 

  

6.18 

Черен пипер - млян и 

пресят; цвят - кафяв до 

черен; вкус - парливо-

лютив. 

Във 

фолирани 

пликчета 

по 0.010 

кг за 1 

брой 

бр. 

Черен пипер – млян и 

пресят; цвят кафяв до 

черен; вкус – парливо 

лютив. Фолирани 

пликчета по 0.010кг. за 1 

брой 

  

6.19 

Канела - светлокафяв 

цвят; вкус - леко 

нагарчащ. 

Във 

фолирани 

пликчета 

по 0.010 

кг за 1 

брой 

бр. 

Канела – светлокафяв 

цвят; вкус – леко 

нагарчащ. Фолирани 

пликчета по 0.010кг. за 1 

брой 

  

6.20 
Ванилия - съдържание 

на ванилин 100% 

Във 

фолирани 

пликчета 

по 0.010 

кг за 1 

брой 

бр. 

Ванилия съдържание на 

ванилин 100%.  Фолирани 

пликчета по 0.010кг за 1 

брой 

  

6.21 

Пшеница грухана за 
варене: цвят 

специфичен за 

съответния сорт, мирис- 

характерен за прясно 

пшенично зърно, без 

мирис на плесен, 

запарено и друг 

несвойствен мирис; вкус 

- характерен за 

пшенично зърно. 

Опаковка 

В ПЕ плик 

по 0.500 

кг 

кг 

Пшеница грухана за 

варене: цвят специфичен 

за съответния сорт, мирис 

характерен за прясно 

пшенично зърно, без 

мирис на плесен, запарено 

и друг несвойствен 

мирис; вкус характерен за 

пшенично зърно. 

Опаковка в ПЕ плик по 

0.500кг. 

  

6.22 

Маргарин кутия - за 

готвене -100 % 

растителен продукт. 

Рафинирано растително 

масло, втвърдено соево 

масло, вода, сол, 

лимонена киселина, 

емулгатори, 

ароматизатор, 

консервант, оцветител. 

Подходящ за топлинна 

обработка. 

Опаковка 

в 

пластмасо

ва кутия 

по 0.500 

кг 

кг 

Маргарин – за готвене, 

100% растителен 

продукт. Рафинирано 

растително масло, 

втвърдено соево масло, 

вода, сол, лимонена 

киселина, емулгатори, 

ароматизатор, 

консервант, оцветител. 

Подходящ за топлинна 

обработка. Опаковка в ПЕ 

плик по 0.500кг. 

  



4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 6 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

2.7. Техническо предложение за обособена позиция № 7– Други хранителни 
продукти 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

1. Срок на изпълнение на поръчката една година, без резерви и ограничения, в 

съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената 

поръчка. 

2.Срок на отложено плащане 60 /шестдесет/  календарни дни 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение 

№ 

по 

ред Вид хранителни стоки Опаковка 

Мярк

а 

Техническо предложение 

на участника 

Забележ

ка 

VІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 - ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   

7.1 Минерална вода  

В 

Пластмасо

ва 

бутилка 

от 0.500 л 

бр. 

Минерална вода в 

пластмасова бутилка от 

0.500л. 
  

7.2 

Кафе - мляно еспресо със 

светъл до тъмно кафяв 

цвят. Вкус– приятен, без 

страничен привкус. 

Аромат– добре изразен, 

без страничен мирис. 

Кафето да е в 

полиетиленови пликове с 

оформен етикет и 

разфасовка по 0.100 кг 

В ПЕ 

пликове х 

0.100 кг 

бр. 

Кафе – мляно еспресо със 

светъл до тъмно кафяв 

цвят. Вкус – приятен, без 

страничен привкус. 

Аромат – добре изразен, 

без страничен мирис. 

Кафето да е в 

полиетиленови пликове с 

оформен етикет и 

разфасовка по 0.100кг. ПЕ 

пликове  

  

7.3 

Шоколад - Блокче с 

правилна 

паралелепипетна форма, 

без деформации, 

характерен сладък вкус и 

какаов аромат 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,250 кг.  

бр. 

Шоколад  Блокче с 

правилна 

паралелепипедна форма, 

без деформации, 

характерен сладък вкус и 

какаов аромат. 

Индивидуална опаковка – 

0.250кг. 

  

7.4 

Натурален сок: Течна 

консистенция, цвят - 

характерен за 

съответния продукт, без 

странични примеси 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,250 мл.  

бр. 

Натурален сок – Течна 

консистенция, цвят – 

характерен за съответния 

продукт, без странични 

примеси. Индивидуална 

  



опаковка – 0.250кг 

7.5 

Обикновени бисквити: 

Правилна квадратна 

/правоъгълна/ форма, 

твърда консистенция, 

добре изпечени, цели 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,330 кг.  

кг 

Обикновени бисквити – 

Правилна квадратна 

/правоъгълна/ форма, 

твърда консистенция, 

добре изпечени, цели. 

Индивидуална опаковка – 

0.330кг. 

  

7.6 

Шоколадова вафла: 

правилна 

паралелепипетна форма, 

добре изпечени вафлени 

кори, фин еднороден 

пълнеж, шоколадов или 

какаов кувертюр, 

характерен приятен вкус 

и мирис 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,050 кг.  

бр 

Шоколадова вафла – С 

правилна 

паралелепипедна форма, 

добре изпечени вафлени 

кори, фин еднороден 

пълнеж, шоколадов или 

какаов кувертюр, 

характерен приятен вкус 

и мирис. Индивидуална 

опаковка – 48-50гр 

  

7.7 

Суха паста: свеж вид, 

приятен аромат с 

нентрошена цялост, фин 

еднороден пълнеж, 

шоколадов или какаов 

кувертюр 

Индивиду

ална 

опаковка - 

0,055 кг.  

бр 

Суха паста: Свеж вид, 

приятен аромат с 

ненарушена цялост, фин 

еднороден пълнеж, 

шоколадов или какаов 

кувертюр. Индивидуална 

опаковка – 0.055кг. 

 

7.8 Кроасан с пълнеж: 65гр. 
Единично 

опаковани 

в ПВЦ.  

бр 

Кроасан с пълнеж: 65гр. 

Единично опаковани в 

ПВЦ. 

  

4. Участникът приема да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата му до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите 

Комисията разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция 

№ 7 и смята, че то отговаря на поставените изисквания на Възложителя в 

документацията. 

След като разгледа техническите предложения на двамата участници комисията 

единодушно  

Р Е Ш И : 

1. Определя дата на отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на  14.11.2014 г от 

09:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД 



2. На основание чл. 69а, ал.3 – Икономист обществени поръчки да изпрати 

уведомително писмо с което да покани  и обяви на всички участници в процедурата 

датата и часа на отваряне на ценовите оферти. 

С това комисията приключи работата си на 10.11.2014г.  и закри заседанието. 

 Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички 

членове на комисията: 

 

 Председател: ..........................  

   /Юлия Попова – инструктор лечебно хранене/ 

Членове:  1. ...................... 

 / адв. Николай Миланов / 

   2. ..................... 

/ Петя Ненова – икономист обществени поръчки/ 

     

 


