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ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на 

хранителни продукти и напитки на едро 

за нуждите на хотелите и почивните 

домове, управлявани от ИА “Военни 

клубове и военно-почивно дело” 
 

 
 Относно: Отговор на поставени въпроси във връзка с открита 

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

хранителни продукти и напитки на едро за нуждите  на хотелите и почивните 

домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”, 

открита с решение № 8578/05.11.2014 г. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на 

следните въпроси: 

 

Въпрос № 1:  

Трябва ли да представим  Сертификациони предложения (Образец 3.1) за 

всички 227 продукта включени в предмета на поръчката ? 

 

Отговор: 

Трябва да се представят  сертификационни предложения за всички 

продукти с изключение на артикулите  от  раздел № 5  от пълното описание 

на поръчката. 

 

Въпрос № 2: 

Трябва ли да представим Протоколи за изпитване от лаборатория за 

всички 227 продукта включени в предмета на поръчката ? 

  

Отговор: 

На този въпрос вече е отговорено следното:  

Във връзка с показател за оценка „Мерки за осигуряване на превантивен 

контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти” 

участниците оферират брой артикули, обект на доставка, от всеки раздел 



групи храни (с изключение на раздел 5), които са длъжни да предоставят за 

изпитване в акредитирана лаборатория през всяко тримесечие от срока на 

договора. 

 

Участниците са длъжни да оферират минимум два артикула от раздел (с 

изключение на раздел 5), за предоставяне за изпитване в акредитирана 

лаборатория през всяко тримесечие от срока на договора. 

 

Участниците следва да представят  и толкова протоколи за изпитване 

/лабораторни анализи/ от акредитирани лаборатории, колкото са  

оферираните от тях продукти .  

За раздел № 5 от пълното описание на поръчката участниците не 

оферират извършване на лабораторни изследвания, съответно не представят 

протоколи за извършени изпитвания.   

За раздел № 4, включващ сурови зеленчуци и пресни плодове, 

участниците оферират брой артикули – пресни плодове и зеленчуци, за които 

ще представят протоколи за съответствие.  

Предоставените протоколи и сертификати трябва да са издадени до 90 

/деветдесет дни/ преди датата на подаване на офертите и да се отнасят за 

оферираните от участниците продукти, описани в сертификационните 

предложения, част от Техническото предложение, в това число за същия 

производител.  

За пресни плодове и зеленчуци, които не са в най-масово предлагане, 

представляващи артикули №№ 115, 116, 119, 148, 149, 153, 154, 155, 156 от 

пълното описание на поръчката представените от участника сертификати за 

контрол на съответствието могат да бъдат издадени до 12 (дванадесет месеца) 

преди датата на подаване на офертите. 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

              ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

          /П/ 

 



 

 


