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Изх. № РД-09-5#4/06.02.2014 г. 
 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ   
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА   
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и 
обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по 
обособени позиции:  

• Обособена позоция №1 – Мляко и млечни продукти;  
• Обособена позиция №2 – Месо и месни продукти;  
• Обособена позиция №3 – Риба, рибни продукти и други морски храни; 
• Обособена позиция №4 - Яйца и яйчни продукти; 
• Обособена позиция №5 - Масла и мазнини; 
• Обособена позиция №6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; 
• Обособена позиция №7 - Картофи и кореноплодни; 
• Обособена позиция №8 - Варива; 
• Обособена позиция №9 - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, 

замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; 
• Обособена позиция №10 – плодове - пресни, замразени, изсушени, 

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, 
желета и компоти;  

• Обособена позиция №11 – Захар, захарни и шоколадови, мед; 
• Обособена позиция №12 - Подправки - пресни и изсушени; 
• Обособена позиция №13 - Други храни; 
• Обособена позиция №14 - Месни и месно-растителни консерви."  

 
Уважаеми участници, 

  
Във връзка с получено запитване по чл. 29 от ЗОП, даваме настоящото разяснение 

относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на 
територията на Община Мъглиж по обособени позиции:  

• Обособена позоция №1 – Мляко и млечни продукти;  
• Обособена позиция №2 – Месо и месни продукти;  
• Обособена позиция №3 – Риба, рибни продукти и други морски храни; 
• Обособена позиция №4 - Яйца и яйчни продукти; 
• Обособена позиция №5 - Масла и мазнини; 
• Обособена позиция №6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; 
• Обособена позиция №7 - Картофи и кореноплодни; 
• Обособена позиция №8 - Варива; 
• Обособена позиция №9 - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, 

изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; 
• Обособена позиция №10 – плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, 

под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти;  



• Обособена позиция №11 – Захар, захарни и шоколадови, мед; 
• Обособена позиция №12 - Подправки - пресни и изсушени; 
• Обособена позиция №13 - Други храни; 
• Обособена позиция №14 - Месни и месно-растителни консерви."  

 
ВЪПРОС: При определяне на цената, кой от документите да взема под внимание?   
от бланката на договор / проект /  ІІ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА чл. 2.2. 

Единичните цени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки са окончателни и включват всички разходи 
за изпълнение на доставките, предмет на договора, включително разходите за 
складиране, съхранение, наеми на помещения, енергия, транспорт до франко - складови 
бази на звеното на бюджетна издръжка при Община Мъглиж, труд и др., както и печалба 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Или  
от бланката на договор / проект / ІІ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА чл. 2.4. 

Единичната цена на хранителните продукти в Приложение № 2, неразделна част от 
настоящия договор, подлежат на промяна на база на бюлетин на "САПИ" ООД, гр. 
София. Странта по договора, която иска да се позове на бюлетина за промяна на цените 
следва да го представи, актуален към момента на промяната. 
 

Или 
в УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 1.8. Ограничение при 

изпълнение на поръчката на стр.5 е записано Предложените единични цени на 
хранителните продукти по групи храни подлежат на промяна на база на бюлетин на 
"САПИ" ООД, гр. София. Страната по договора, която иска да се позове на бюлетина за 
промяна на цените следва да го представи, актуален към момента на промяната. 
Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя. Остатъчния срок на годност на 
хранителните продукти, да бъде не по-кратък от 75% от срока на годност на конкретния 
продукт. 
 

 

 Ви даваме следното разяснение: 
Определяйки цената при подаване на офертата, следва да се има предвид, че 

същата се оферира към момента на подаване на офертата, без да се съобразява с 
бюлетин на "САПИ" ООД, като посочените единични цени от участника са 
окончателни. В последствие, след сключване на договора, същите могат да бъдат 
променяни, на основание бюлетин на "САПИ" ООД, като страната, която иска 
промяната следва да го представи, актуален към момента на промяната, за своя 
сметка. 
 
 
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
Кмет на Община Мъглиж 
 
 
 
 
 


