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ДО 
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕТО НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  
ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА  
НУЖДИТЕ НА ЗВЕНАТА, ФИНАНСИРАНИ  
ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 Г. – 31.12.2014 Г.” 
  
 

Относно: Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП от 
лице, закупило документация за участие в открита процедура с прилагането на 
опростени правила за възлагане на обществена поръчка.  
 
 
 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във 
връзка постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита 
процедура с прилагането на опростени правила за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 
нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за 
периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.”, давам следните разяснения: 
 Въпрос: „Във връзка с Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” и 
изготвяне запитване към фирма „САПИ” ЕООД относно цените на артикулите в 
позицията, моля да уточните в какви транспортни разфасовки ще се доставят 
брашната от т. 2 до т. 5” 

 Отговор: В образеца на ценовото приложение, приложен към 
утвърдената документация за участие в процедурата, а именно - Образец № 
7.1. за първата обособена позиция „Хляб и хлебни изделия”, е поставено 
изискване цената да бъде представена/оферирана за килограм продукт, без 
значение в какви разфасовки ще бъдат доставяни заявяваните количества 
брашно.  



В документацията за участие в процедурата – „Пълно описание на 
обекта на поръчката” са посочени изискванията по отношение на качеството 
на предлаганите от участниците хранителни продукти, които следва да се 
осигурят по отношение на всяка доставка, като не са предвидени конкретни 
изисквания по отношение на разфасовката , в която те ще се доставят.  

При подготовката на своята оферта, всеки участник може да оферира 
доставка в различни разфасовки, но е длъжен да предложи цена за килограм 
от артикулите с № 2, № 3, № 4 и № 5, включени в първа обособена позиция 
„Хляб и хлебни изделия”.  

При предлагането на всеки вид разфасовка, участниците следва да имат 
предвид клаузите на проекта на договора, а именно – доставките на хляб и 
хлебни продукти ще се извършват на база заявки от звената на бюджетна 
издръжка три пъти седмично – през ден. С оглед на това, предлаганите 
продукти следва да бъдат в разфасовки, които позволяват честата им 
доставка по заявка на звената, което да осигури продукти с необходимото 
качество и в указания срок на годност.  
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