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ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за з^частие 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: Каква е дефиницията за „нискокалоричен подсладител” и колко килокалории 
(кса!) на lOOg продукт следва да има един подсладител, за да бъде класифициран като 
„нискокалоричен”? Необходимо ли е да бъде доказано чрез лабораторно изпитване, че 
подсладителят е нискокалоричен чрез изпитване на енергийната му стойност и 
калкулирането на kJ и кса! на lOOg от продукта?

Отговор: В раздел II „Технически спецификации” от одобрената документация на 
Възложителя в „Специфични изисквания” за подсладител е записано следното: „По 
Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 
изисквания:
1. Патогенни микроорганизми не се допускат,
2. Да е опакована в кутии по1200 таблетки с маса 0,072 кг.”

В наименованието на продукт „Подсладител” никъде Възложителят не е посочил изискване 
да бъде нискокалоричен.

Въпрос № 2: Как следва да бъде доказано отсъствието на оцветители и консерванти при 
хляба и кои точно оцветители и консерванти следва да бъдат изпитани? Над 50 различни 
добавки в храните (Регламент 1333) могат да изпълняват технологичната функция на 
консервант и/или оцветител?

Отговор: В раздел II „Технически спецификации” от одобрената документация на 
Възложителя в „Специфични изисквания” за хляба. Възложителят е въвел изискване да не 
съдържа консерванти и изкуствени оцветители. Изпитване за отсъствието на бензоена и
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сорбинова киселина по отношение на консерванти и изпитване за наличие или отсъствие на 
изкуствени оцветители (качествен метод), относими към съответния продукт е достатъчно 
доказателство за постигане на съответствие с изискването на Възложителя.
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