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Изх. № до
всички ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена с предмет: „Доставка на хранителни продукти 
на едро за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД“, открита с Решение № РД-09-246-1 от 17.11.2016 г., уникален номер в РОП 00120- 
2016-0016.

Във връзка с постъпило на 06.06.2017 г. в „СБР-НК“ ЕАД писмено искане на основание чл. 
33, ал. 1 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка:

Въпрос № 1: Съгласно техническата спецификация на продуктите, участниците следва да 
оферират хляб пълнозърнест със следните характеристики:

Хляб пълнозърнест -  ТД на производителя или еквивалентно. Нарязан. Форма - Овална 
продълговата правилно оформена франзела, характерна за асортимента, оформена със 
заоблени краища, без деформации от наранявания и издутини от изпичането, нарязан. Цвят: 
равномерен или преливащ, без потъмняване от прегаряния. Състояние на средата: 
Хомогенна, добре измесена и добре изпечена тестена маса. Да не се рони, да не лепне на 
пипане и да не се забелязват признаци на клисавост. Признаци на картофена болест: не се 
допуска. Вкус и мирис: приятен вкус и мирис, характерен за вида на хляба. Не се допуска 
страничен привкус и мирис. Чужди примеси: не се допускат. Хрускане: да не се усеща хрус 
от минерали и други примеси при сдъвкване. Видимо плесенясване: не се допуска. 
Салмонела, изкуствени оцветители и консерванти да не се допускат.
Маса нето: 0,650 кг

Няма производител, който да произвежда пълнозърнест хляб с този грамаж. Моля, уточнете 
какъв грамаж следва да се оферира, съобразно предлаганите на пазара разфасовки?

Отговор: Множество производители, предлагат на пазара пълнозърнест хляб в разфасовка от 
0,650 кг. Като примери за това посочваме линкове от интернет на производители:
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Въпрос № 2: Съгласно техническата спецификация на продуктите, участниците следва да 
оферират вино бяло със следните характеристики:

Вино бяло -  ТД на производителя или еквивалентно. Стъклени бутилки по 0,700 л. Общо 
алкохолно съдържание не по-малко от 13%. Изкуствени оцветявания с органични багрила не 
се допускат.

Официално установения стандарт за бутилките вино е 0,750 л. Стандартният размер на 
бутилката от 0,75 литра е законово установен от 1979 година. Моля уточнете дали става 
въпрос за техническа грешка в грамажа или Възложителят има предвид нещо друго?

Отговор: Възложителят е имал предвид нетно съдържание на виното -  0,700 л., което се 
съдържа в бутилка с вместимост от 0,750 л.
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