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У С Л О В И Я 

 

ЗА 

 
                    ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

“ Доставка  на хранителни продукти за нуждите на пациентите на 

„СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр.Габрово по обособени позиции” 

 
 

І. ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

1. СБАЛББ - Габрово, ще проведе открит конкурс, съгласно разпоредбите на ЗОП за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “ Доставка  на хранителни 

продукти за нуждите на пациентите на „СБАЛББ-Габрово” , включваща продукти по 

вид и позиции, съгласно Приложение 1”; 

2. Срок за изпълнение на ОП – 12 месеца от датата на подписване на договора;  

3. Място и начин  на изпълнение на ОП – чрез периодични доставки по писмени заявки 

от Възложителя , до хранителен склад на СБАЛББ -  Габрово; 

4. Приемане на доставката – след количествена и качествена  проверка на място от 

представител на възложителя срещу стокова разписка, последвана от издаване на 

фактура; 

5. Срок на доставка по заявката – до 24 часа, считано от датата, посочена в заявката на 

Възложителя; 

6. Изисквания за качество: 

 6.1. Всеки хранителен продукт от доставката да отговаря на изискванията на 

Закона за храните и не по-малко от 80% остатъчен срок на годност към момента на 

доставката; 

7. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане: 

 7.1. Цената се оформя и предлага в български левове за I-во качество за единица 

марка/килограм, брой, литър/, с включен ДДС, и всички разходи по доставка франко 

склада на „СБАЛББ-Габрово” ЕООД; 

 7.2. Заплащане –разсрочено, по банков или касов път, срещу издадена фактура за 

извършена доставка; 
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8. Рекламации да се приемат в рамките на два работни дни от деня в който е извършена 

доставката; 

9. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на 

кандидата; 

10. Варианти не се допускат; 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

11.Кандидат в открития конкурс може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице търговец по смисъла на Търговския закон; 

12. Кандидатите да притежават регистрация на обекта за производство или за търговия 

с храни от Регионалната инспекция за опазване на контрол на общественото здраве 

(РИОКОЗ), съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) по 

местонахождението на обекта и удостоверение за регистрация от Главна дирекция по 

метрологичен надзор към ДАМТН за регистриран производител за всеки един 

доставена стока /от всички производители на опаковани продукти или бутилки/; 

13. Всеки кандидат в процедурата има право да подава оферта за една, няколко или 

всички обособени позиции; 

14. Подизпълнители не се допускат; 

15. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, като това 

обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта; 

16. Не декларирането на обстоятелството по т.15 обаче е основание за декласиране на 

кандидата;   

17. В процедурата не може да участва и ще бъде отстранен кандидат, който  отговаря на 

обявените условия в чл. 47, ал.1,ал.2, ал.5 от ЗОП; 

18.При подаване на офертата кандидатът удостоверява липсата на обстоятелства  по 

чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП с декларации; 

19.При подписване на договор за обществена поръчка участника определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване на липсата на обстоятелства по ал.1  и 2 на чл.47 от ЗОП; 

20. Документацията за участие в открита процедура се получава всеки работен ден в 

срок до 21.05.2015г. до 12,00часа в касата на СБАЛББ-Габрово ЕООД,  

21. Краен срок за получаване на офертите -28.05.2015г.до 12,00часа; 

 

ІІІ.  ГАРАНЦИИ  

 

22. Гаранция за участие - 1 /един/ % от стойността на поръчката; При заплащане на 

гаранцията като парична сума, същата се внася в касата на болницата или по сметка на 

СБАЛББ-Габрово: ОББ клон Габрово IBAN BG56UBBS81411010707219, BIC 

UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на  

чл.62 от ЗОП 

23. Гаранция за изпълнение на договора – 2 /два/ % от стойността на поръчката, се 

представя във вид, съгласно  чл. 59, ал.1 и ал.3 от ЗОП и Условията на Възложителя. 

При заплащане на гаранцията като парична сума, същата се внася по сметка на 

СБАЛББ-Габрово: ОББ клон Габрово IBAN BG56UBBS81411010707219, BIC 

UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на 

сключения договор във връзка с чл.62 от ЗОП; 
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ІV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

24.(1). При изготвяне на офертата, всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия;  

     (2). Офертата за участие в открития конкурс за възлагане на малка обществена 

поръчка се изготвя в съответствие с изискванията на чл.56 до чл.58  от ЗОП, 

обявлението за обществена поръчка и на настоящата документация;  

     (3). Всяка оферта трябва да съдържа: 

      1. Документ за съдебна регистрация – копие; 

2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не повече от 90 дни преди 

датата на провеждане на процедурата,или документ за регистрация на 

чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е 

физическо лице – документ за самоличност; 

3. Доказване  на икономическото и финансово състояние  на кандидата да се 

представи документи според чл. 50, ал. 1 т.2 от ЗОП и доказателства за 

техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ал.1 т.1 и 6 от ЗОП:  

3.1. Четирите основни елемента на Годишния финансов отчет за 2012г; 

3.2. Списък с основните договори за доставки, извършени през последните три 

години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение; 

 4. Копие на издадени разрешителни от РИОКОЗ и/или Регионална 

ветеринарна медицинска служба и копие от удостоверение от Главна дирекция по 

метрологичен надзор към ДАМТН за регистриран производител за всеки един вид 

доставена стока/от всички производители на опаковани продукти или бутилки/;    

 

5. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Не 

може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, който 

е: 

- осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл.301-307 от НК, за подкуп или 

участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК, както и за 

престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е 

реабилитиран; 

-  обявен в несъстоятелност; 

- в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони или подзаконови актове; 

- не могат да участват в процедурата за възлагане на ОП кандидати или участници, при 

които член на управителния или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  с възложителя, или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси; 

6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от 

възложителя в обявлението за обществена поръчка. Не може да участва в процедура за 

възлагане на обществена поръчка кандидат, който е: 

- в открито производство за обявяване в несъстоятелност или е подписал извънсъдебно 
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споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, вкл.когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или кандидатът е 

преустановил дейността си; 

- лишен от правото да осъществява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено престъплението; 

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, 

съгласно правните норми на държавата, в която участникът или кандидатът е 

установен; 

  При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, 

определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.2 на 

чл.47 от  ЗОП;  

7. Доказателства за търговска репутация-препоръки, референции, други; 

8. Документ за платена конкурсна документация издаден на участника; 

9. Срок за изпълнение на поръчката;  

10.Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от кандидата. 

11.Оферта/предлагана цена/ за участие по образец-задължително се попълва и 

се прилага приложената бланка, която се поставя в плика , обозначен с надпис 

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в общия плик на офертата, като неизпълнението на 

това изискване е основание за декласиране на кандидата;  

Цената включва: единична цена за единица мярка/килограм,литър,опаковка,брой 

и др./, формирана по следния начин: Цена на придобиване/производство /, доказана 

чрез първични сч. Документи за придобиване или калкулация за производство + % 

транспортно-складови разходи+%печалба. 

Цената се представя до втори десетичен знак. 

Непредставянето по този начин ще бъде основание за отстраняването на 

участника.   

12. Копие на Данъчна регистрация и регистрация по Булстат; 

13. Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87 от ДОПК;  

25.Офертата с предлаганата цена се подписва от кандидата или от упълномощено от 

него лице; 

26.Офертата с предлаганата цена, както и всички приложения и документи към нея, 

съдържащи цифри или стойности, относно предмета на поръчката, от които би могло да 

се направи обоснован извод за нейната приблизителна стойност, се представят в 

отделния запечатан плик, обозначен с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в 

общия плик на офертата; 

 27.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. За дата на подаване на оферта на кандидат се счита датата на 

получаване на офертата от Възложителя. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, а когато офертата 

е за самостоятелно обособени позиции-и за кои позиции се отнася; 

28. Кандидата вписва на основния запечатан плик за коя позиция участва /№ и име, или 

за всички/. При участие за повече от една позиция участника прави отделно ценово 
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предложение, което е запечатано в отделен плик- с надпис „Ценово предложение за 

позиция №……………..” и приложено в основния плик на офертата; 

29. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, като това 

обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта; 

30.Изискванията за представяне на декларации по чл.47,ал.1,2 и 5от ЗОП се отнася за 

управителите и членовете  в управителните органи на кандидатите или участниците, а в 

случай че членовете са юридически лица – техните представители в съответния 

управителен орган; 

31.Не  може да се подават оферти за участие в открития конкурс,които не са закупени 

от „СБАЛББ-Габрово” ЕООД, заедно с документацията за участие.Такива предложения 

ще се отстраняват и няма да се разглеждат; 

32.Всички документи, представени от кандидатите трябва да са в оригинал или 

заверено от кандидата с подпис и печат ксерокопие.  

33.Участници, представили неточна или непълна документация и оферти, които не 

отговарят на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка и условията на 

Възложителя, се отстраняват от участие в откритата процедура. 

34. Офертите ще бъдат отворени на 29.05.2015г. в 10,00часа в СБАЛББ-Габрово. При 

отварянето могат да присъстват законни представители на участниците или изрично 

упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно. 

 

 

V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

КАНДИДАТИТЕ. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ 

 

35.Показатели тежест и методика за определяне, относителна на комплексна оценка. 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

1. Цена. 

2. Остатъчен срок на годност. 

3. Срок на доставка . 

4. Срок на плащане. 

 ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО  

1. Цена - 0,50 

2. Остатъчен срок на годност - 0,20 

3. Срок на доставка - 0,20 

4. Срок на плащане - 0,10 
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 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

 

Показател Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Крайна оценка за всеки 

участник- брой точки по 

всеки показател 

ЦЕНА 50% /0,50/ 50  

ОСТАТ.СР. НА  

ГОДНОСТ 

20% /0,20/ 20  

СРОК НА 

ДОСТАВКА 

20% /0,20/ 20  

СРОК НА 

ПЛАЩАНЕ 

10% /0,10/ 10  

 100% /1,00/ 100 точки  

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА НА ВСЕКИ УЧАСТНИК 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНА” 

- максимален брой точки получава офертата с най – ниска цена –50 точки; 

- точките на останалите участници по показател „цена” се определят в съотношение 

към най-ниската предложена цена по следната формула:  

 

Брой точки = 50 х най-ниска цена/цена на даден участник 

 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ОСТАТЪЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ” 

- максимален брой 20  точки получава кандидат предложил най-висок  остатъчен срок 

на годност, за всяко предложение  с по-нисък срок минус 7 точки, но не по-малък от 

80% към датата на доставка 

 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „СРОК НА ДОСТАВКА” 

- максимален брой 20 точки получава кандидат предложил най-кратък срок на доставка 

от подаване на заявката,останалите предложения ще се оценяват за всеки до 2 часа по-

вече от най-краткия срок-минус 2 точки,но не по-късно от 24 часа,от датата на заявката;  

 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „СРОК  НА ПЛАЩАНЕ” 

- максимален брой 10 точки получава кандидат предложил най-дълъг срок на 

разсрочване, останалите предложения ще се оценяват за всеки до 10 дни по-малко от 

най-доброто предложение минус 2 точки,но не по-малко от 30 дни от датата на 

фактуриране. 

 

За допълнителна информация:  

„СБАЛББ-Габрово” ЕООД, ул.”Д-р К.Въгленов” №1 

Тел.номератор 066/87 89 41; 87 89 42 

Факс 066/87 86 72 

Григор Григоров 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчка 

                  

 

ДО: „СБАЛББ – Габрово” ЕООД гр.Габрово, ул.”Д-р Кирил Въгленов” №1 

      

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______ съд,  

Дан.№ ______________________________ ,  Булстат: __________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

 

Разплащателна сметка:                                        

банков код:___________________;                              

банкова сметка:___________________________________;                     

банка: ___________________________________________ ;         

град/клон/офис: _______________;                          

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка  на хранителни 

продукти за нуждите на пациентите на „СБАЛББ-Габрово” ЕООД” 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

   (наименование на обособените позиции за които участва 

кандидата/ 

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от _______________________ дни, считано от крайния  

     (не по-малък от посоченият в обявлението) 

срок за подаване на оферти. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 

определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката __________________ 

подизпълнители*. 

                                                                                  /няма да ползваме/ 

  

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

/приложения, изисквани и описани в конкурсната документация/ 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОСТАТЪЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ  

Предлаганият от нас остатъчен срок на годност е, както следва: 

………………………………………………………………… 

ІІІ. СРОК НА ДОСТАВКА. 

Предлаганият от нас срок на доставка е, както следва: 

…………………………………………………………………. 

ІV. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин и срок на плащане е, както следва: 

……………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

      ______________________________ 

        (име и фамилия) 

          _______________________________ 

    (длъжност на представляващия участника) 

 

Забележка:Представените документи трябва да отговарят на изискванията на ЗОП, 

НВМОП и на посочените от възложителя условия в  конкурсната документация 
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ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

/ИЗГОТВЯ СЕ И СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК  ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ 

ОТДЕЛНО/ 

за участие в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчка с обект: “ Доставка  

на хранителни продукти за нуждите на пациентите на „СБАЛББ-Габрово” ЕООД” 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на обособената позиция за които се участва) 

 

ДО:  „СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр.Габрово 

      

ОТ:_____________________________________________________________ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

  Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

І. ЦЕНА  

№ Описание на 

доставките по опис 

за позиция 

Цена на 

доставка 

Транспортни 

разходи 

Печалба Крайна цена 

1 2     

1. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 

ИЗДЕЛИЯ 

    

 - макарони     

 - юфка     

 - фиде     

 - хляб”типов”     

 - хляб”Добруджа”     

 - баница     

 - козунак     

 - погача     

 - пица     

 -геврек     

 -пърленка     

 -боза     

 -кифли     

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

      ______________________________ 

        (име и фамилия) 

          _______________________________ 

    (длъжност на представляващия участника) 
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ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

/ИЗГОТВЯ СЕ И СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК  ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ 

ОТДЕЛНО/ 

за участие в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчка с обект: “ Доставка  

на хранителни продукти за нуждите на пациентите на „СБАЛББ-Габрово” ЕООД” 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на обособената позиция за които се участва) 

 

ДО:  „СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр.Габрово 

      

ОТ:_____________________________________________________________ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

  Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

І. ЦЕНА  С ВКЛЮЧЕН ДДС 

№ Описание на доставките по опис 

за позиция 

Цена на 

доставка 

Транспорт

ни разходи 

Печалба Крайна 

цена 

1 2    3 

1. МЕСО И МЕСНИ 

ПРОДУКТИ 

    

 - телешко месо     

 - свинско месо     

 - пилешко месо     

     * цяло пиле     

     * бут     

 - пилешки субпродукти:     

     * дроб     

     * сърца     

     * воденички     

 - кайма     

 - кайма тип „Стара Планина”     

 - колбаси     

     * трайни     

     * малотрайни     

 - колбаси-тип”Стара Планина”     

     * трайни     

     * малотрайни     

 - месни консерви     

     * пастет      

     * русенско варено      
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2. МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ 

    

 - кашкавал     

 - сирене     

 - извара     

 - квасено мляко     

 - прясно мляко     

 -деликатесен продукт     

3. ВАРИВА И ПАКЕТИРАНИ 

СТОКИ 

    

 - боб     

 - леща     

 - захар     

 - мед     

 - йодирана сол     

 - маргарин     

 - маслини     

 - брашно     

 - ориз     

 - олио     

 - оцет     

 - грис     

 - нишесте     

 - бисквити     

 - халва     

 - сухо мляко     

4. ДРУГИ     

 - скумрия замразена      

 - скумрия консерва     

 - яйца      

 - боза     

 - безалкохолни напитки     

 - чай      

 - кафе     

 - какао     

5. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И 

ПОДПРАВКИ; КОНСЕРВИ-

ПЛОДОВИ И 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ-цени за 

периода м.октомври- 

м.ноември 

    

 А. Зеленчуци и зеленчукови 

консерви 

    

 - краставици     

      * сурови     

      * консервирани     

 - зелен боб     

      * суров     
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      * консервиран     

 - червени домати     

      *сурови     

      * консервирани     

      * сок     

      * доматено пюре     

 - сини домати-сурови     

 - чушки     

      * сурови     

      * консервирани     

      * замразени     

 - лук- суров     

 - картофи-сурови     

 - зеле, зелеви листа     

      * сурови     

      * консервирани     

 - грах      

      * суров     

      * замразен     

      * консервиран     

 - тиквички     

      * сурови     

      * замразен     

 - моркови-сурови     

 - гъби      

      * сурови     

      * замразени     

           * консервирани     

 - спанак     

      * суров     

      * замразен     

 - паприкаш-консерва     

 - гювеч-консерва     

 - лозови листа-консерва     

 - лютеница     

 Б. Плодове и плодови 

консерви 

    

 - ябълки     

 - праскови     

 -нектарини     

 -дини     

 -пъпеши     

 -банани     

 -портокали     

 -мандарини     

 -череши     

 - нектар     

 - ябълков сок     
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 - компот праскови     

 - компот череши     

 - компот дюли     

 - конфитюр 1 кг.     

 - шипков мармалад     

 В. Подправки     

 - чубрица      

 - магданоз     

 - копър     

6. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И 

ПОДПРАВКИ; КОНСЕРВИ-

ПЛОДОВИ И 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ-цени за 

периода м.декември-м.април 

    

 А. Зеленчуци и зеленчукови 

консерви 
    

 - краставици     

      * сурови     

      * консервирани     

 - зелен боб     

      * суров     

      * консервиран     

 - червени домати     

      *сурови     

      * консервирани     

      * сок     

      * доматено пюре     

 - сини домати-сурови     

 - чушки     

      * сурови     

      * консервирани     

      * замразени     

 - лук- суров     

 - картофи-сурови     

 - зеле, зелеви листа     

      * сурови     

      * консервирани     

 - грах      

      * суров     

      * замразен     

      * консервиран     

 - тиквички     

      * сурови     

      * замразен     

 - моркови-сурови     

 - гъби      

      * сурови     

      * замразени     
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           * консервирани     

 - спанак     

      * суров     

      * замразен     

 - паприкаш-консерва     

 - гювеч-консерва     

 - лозови листа-консерва     

 - лютеница     

 Б. Плодове и плодови консерви     

 - ябълки     

 - праскови     

 -нектарини     

 -дини     

 -пъпеши     

 -банани     

 -портокали     

 -мандарини     

 -череши     

 - нектар     

 - ябълков сок     

 - компот праскови     

 - компот череши     

 - компот дюли     

 - конфитюр 1 кг.     

 - шипков мармалад     

 В. Подправки     

 - чубрица      

 - магданоз     

 - копър     

7. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И 

ПОДПРАВКИ; КОНСЕРВИ-

ПЛОДОВИ И 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ-цени за 

периода м.май-м.юни 

    

 А. Зеленчуци и зеленчукови 

консерви 
    

 - краставици     

      * сурови     

      * консервирани     

 - зелен боб     

      * суров     

      * консервиран     

 - червени домати     

      *сурови     

      * консервирани     

      * сок     

      * доматено пюре     

 - сини домати-сурови     
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 - чушки     

      * сурови     

      * консервирани     

      * замразени     

 - лук- суров     

 - картофи-сурови     

 - зеле, зелеви листа     

      * сурови     

      * консервирани     

 - грах      

      * суров     

      * замразен     

      * консервиран     

 - тиквички     

      * сурови     

      * замразен     

 - моркови-сурови     

 - гъби      

      * сурови     

      * замразени     

           * консервирани     

 - спанак     

      * суров     

      * замразен     

 - паприкаш-консерва     

 - гювеч-консерва     

 - лозови листа-консерва     

 - лютеница     

 Б. Плодове и плодови консерви     

 - ябълки     

 - праскови     

 -нектарини     

 -дини     

 -пъпеши     

 -банани     

 -портокали     

 -мандарини     

 -череши     

 - нектар     

 - ябълков сок     

 - компот праскови     

 - компот череши     

 - компот дюли     

 - конфитюр 1 кг.     

 - шипков мармалад     

 В. Подправки     

 - чубрица      

 - магданоз     
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 - копър     

8. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И 

ПОДПРАВКИ; КОНСЕРВИ-

ПЛОДОВИ И 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ- цени за 

периода м.юли-м.септември 

    

 А. Зеленчуци и зеленчукови 

консерви 
    

 - краставици     

      * сурови     

      * консервирани     

 - зелен боб     

      * суров     

      * консервиран     

 - червени домати     

      *сурови     

      * консервирани     

      * сок     

      * доматено пюре     

 - сини домати-сурови     

 - чушки     

      * сурови     

      * консервирани     

      * замразени     

 - лук- суров     

 - картофи-сурови     

 - зеле, зелеви листа     

      * сурови     

      * консервирани     

 - грах      

      * суров     

      * замразен     

      * консервиран     

 - тиквички     

      * сурови     

      * замразен     

 - моркови-сурови     

 - гъби      

      * сурови     

      * замразени     

           * консервирани     

 - спанак     

      * суров     

      * замразен     

 - паприкаш-консерва     

 - гювеч-консерва     

 - лозови листа-консерва     

 - лютеница     
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 Б. Плодове и плодови консерви     

 - ябълки     

 - праскови     

 -нектарини     

 -дини     

 -пъпеши     

 -банани     

 -портокали     

 -мандарини     

 -череши     

 - ябълков сок     

 - нектар     

 - компот праскови     

 - компот череши     

 - компот дюли     

 - конфитюр 1 кг.     

 - шипков мармалад     

 В. Подправки     

 - чубрица      

 - магданоз     

 - копър     

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

      ______________________________ 

        (име и фамилия) 

          _______________________________ 

    (длъжност на представляващия участника) 

 

 


