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ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В обществена поръчка с 
предмет: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ 
НА УСБАЛЕ ..АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” Е АП. 
открита на основание чл. 178, ал. 1, във връзка с 
чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП)

ОТНОСНО: Писмено искане за разяснения от 
участник във връзка с документация и условия за 
участие в обществена поръчка по реда на чл. 18, 
ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) - публично състезание, във връзка с чл. 20, 
ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет: ПРИГОТВЯНЕ И 
ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ 
ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ ..АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ” ЕАД

Във връзка с постъпило искане за разяснения от участник, относно процедура 
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - публично 
състезание, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с посочения по-горе предмет на 
обществената поръчка и на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществени 
поръчки, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение:

Въпрос:

В документацията за участие в Раздел IV. Разглеждане, оценка и 
класиране, т. 16. Критерий за възлагане на общ ествената поръчка е 
записано, цитирам „Възложителят възлага изпълнението на общ ествена 
поръчка, въз основа на най-ниска цена". Същото е
записано и в Обявлението за общ ествената поръчка. В т. 14. Съдържание на 
офертата е записано, че в Ценовото предложение са оферират 
единични цени за предлаганите диети по техническата спецификация. В



Образец № 8 - Ценово предложение участниците следва да предложат 
единични цени на храноден за 1 лице без ДДС по различните видове диети 
/Диета № 1, Диета № 9, Диета № 15, Диета течно-кашава, Диета 
безглутинова/. Така посочено не става ясно как ще бъде извършена оценката 
по критерия „Най-ниска цена” и какво точно подлежи на оцеика - 
единичните цени като сбор от всички видове диети, всяка конкретна 
единична цена по определена диета поотделно или общата стойност без 
ДДС, получена от сбора на произведенията, включващи предлагана 
единична цена на храноден за всяка една диета и ориентировъчния брой 
хранодни. Моля разяснете и конкретизирайте детайлно какво включва и как 
се определя ” Най-ниска цена” .

Отговор: Възложителят възлага изпълнението на общ ествена поръчка, въз
основа на критерия „най-ниска цена” , който представлява най-ниската 
предложена обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС и се изчислява 
като сбор от произведенията на предлаганите единични цени на храноден за 
всяка една диета и ориентировъчния брой хранодни.

С уважение: Заличено обстоятелство на 
основание чл. 2 ЗЗЛД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Проф. д-р С. Захариева, дмн /
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