
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света 
Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив“,  по 9 обособени 
позиции 
 

Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с постъпили запитвания по процедурата за възлагане на 

обществена поръчка с горния предмет, с №    в РОП, Управителят на МБПЛР 

„Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, в качеството си на 

Възложител, в срока по чл.33 от ЗОП, предоставя на вниманието на 

заинтересованите лица следните разяснения: 

 

Въпрос № 1: В Указанията, необходими за подготовка на офертите, 

Възложителят изисква от участниците да представят справка за цените на 

хранителните продукти от „САПИ“ ЕООД за област Пловдив, към 01.04.2018 

г. /неделя/. Справката е необходима за изготвяне на ценовите предложения 

на участниците. Моля, да уточните нова дата, към която да е актуална 

информацията от „САПИ“ ЕООД, т.к. посочената дата е почивен ден. 

Отговор: Поради факта, че 01.04.2018 г. е неделя-почивен ден, по аргумент 

на чл.28, ал.3 от ППЗОП, информацията следва да е с дата към 02.04.2018 г. 

– понеделник. 

 

Въпрос № 2: За обособена позиция № 8 „Плодове, зеленчуци и продукти от 

тях“ следва ли да се посочи търговски наименование? 

Отговор: В Образец № 2-8, Възложителят е посочил таблица съдържаща 

колони с наименования Артикул по техническа спецификация, Доставчик, 

Производител. Образецът не съдържа колона „търговско наименование“, 

поради което не следва да се посочва такова. 

 

Въпрос № 3: Ако отговора на горния въпрос е „да“, допустимо ли е 

участниците да добавят нови колони към таблицата в Образец № 2-8? 

Отговор: Не е допустимо участниците да променят Образец № 2-8, като 

добавят нови колони в него. 

 

Въпрос № 4: Ако отговорът на въпрос № 2 е „да“, а на въпрос № 3 е „не“, моля 

да укажете къде в образец № 2-8 участниците да посочат търговско 

наименование на храните от тази обособена позиция? 

Отговор:  Не следва да се посочва търговско наименование на храните от 

тази обособена позиция. 

 

Въпрос № 5: Какво следва да се посочи в колона „Доставчик“ и съответно в 

колона „Производител“ за пресните плодове и зеленчуци, които са внос? 



Отговор:  За пресните плодове и зеленчуци, които са внос следва да се 

попълни само колона „Доставчик“, като се впише и държавата, в която е 

регистриран доставчика. 

 

Въпрос № 6: Какво следва да се посочи в колона „Доставчик“ и съответно в 

колона „Производител“ за пресните плодове и зеленчуци, които са закупени 

от местни земеделски производители? 

Отговор: Когато пресните плодове и зеленчуци са закупени от местни 

земеделски производители се попълва само колона „Производител“. 

 


