
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение 3.5.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” - гр. Елена, ДГ „Приказен свят” - с. Майско, ДГ „Щастливо детство” - с. 
Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво, ДГ „Мир” - с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. 
Елена, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по седем обособени позиции.

От: „СТЕЛИ 777” ЕООД,със седалище и адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Марица” № 3, адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, злнл
51 ООр ул. „ Свети Княз Борис Първи” № 44,тел.: 0885 367 307, ф ак с :..................................... , е-таП: 5{еП 77 йо@аЬу.Ьа, ЕИК: 201624677, представлявано
и управлявано от Стелиян Ганчев, на длъжност Управител
Дата и място на регистрация по ДДС: 01.08.2011 г . , гр. Велико Търново
Разплащателна сметка:
банков код: ТТВВВ022;
банкова сметка: В079ТТВВ94001528047336;
Обслужваща банка: „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД; 
град/клон/офис: Велико Търново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “Доставка 
на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” - гр. Елена, ДГ „Приказен свят” - с. Майско, ДГ „Щастливо детство” - с. Константин, ДГ 
„Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво, ДГ „Мир” - с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване ог семеен 
тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по седем обособени позиции,

в частта за Обособена позиция 5: „Консерви и напитки”

Предлагаме нашето ценово предложение, съгласно представената по-долу таблица: ш _с
т з  ъо1 •

м
о
ции»Ь

3=3

гоо*го



№ Артикул Специфични изисквания Мярка
Прогнозни 

количества за 
24 месеца

Ед. цена в лв. 
без ДДС по 

борсов 
бюлетин на 
САПИ, към 
17.09.2019 г.

Отстъпка 
в % от 
цената по (6)

Предложена 
от участника 

единична цена 
в лв. без ДДС 

след 
отстъпката

Предложена 
от участника 
обща цена в 
лв. без ДДС 
(9) = (5)х(8)

8

Лютеница

в стъклен буркан 0,310 кг., 
еднородна пюреобразна 

консистенция, с характерен 
_____ за продукта цвят_____

4.71

кг. 600

2% 4.61 2766.00

Гювеч
стерилизиран

в буркан 0, 680 кг., без 
странични примеси и утайка

1.78
кг. 800

1% .76 1408.00

Паприкаш в буркан 0,680 кг., без 
странични примеси и утайка

1.63
кг. 1200

% .61 1932.00

Мешена туршия в буркан 1,6 кг., добър вид 
на зеленчука, без утайка

2.46
кг. 40

% 2.43 97.20

Гъби консерва цели, бланширани, с бистра 
марина, в буркани 0, 680 кг.

4.15
кг. 20

1% 4.10 82.00

Оцет -  винен
в пластмасови бутилки от 
0,7 л., с характерен цвят, 

бистър без утайка

1.37

л. 220

2% .34 294.80

6.15

Мая кубче, цвят кремав, 0, 42 кг. кг. 40

1% 6.08 243.20

Мед пчелен 
натурален

Мед пчелен натурален по ТД 
на производителя. 

Неоцветен, слабо жълт със 
зелен оттенък, червено-

7.67

кг. 140

3% 7.44 1041.60

връзка 
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кафяв, характерен за меда 
вкус, сладък. Не се допускат 

механични примеси и 
захаросване. Съдържание на 

вода -  не повече от 20%. 
Захароза -  не повече от 5%. 

Неразтворими във вода 
вещества -  не повече от 

0,1 %. Не се допускат 
признаци на ферментация. 
Медът да бъде в стъклени 

буркани тип ТО с 
вместимост от 1 кг.

9 Конфитюр

Конфитюр различни 
плодове: ягода, малина, 

череша, вишна, боровинка, 
по ТД на производителя. 
Първо качество. Желиран 
продукт със сравнително 
равномерно разпределени 
приблизително еднакви по 
големина цели плодове или 

резени. Приятен, 
специфичен за съответния 
зрял плод вкус-сладък или 

сладко кисел. Плодово 
съдържание над 60% и под 
50 % захар. Киселинност 
общо /като лимонена/ - от 
0.3 до 1.3 %. В буркан от 

0,360 кг.

кг. 200

6.58 2% 6.44 1288.00

10 Конфитюр

Конфитюр различни 
плодове: ягода, малина, 

череша, вишна, боровинка. 
В буркан от 0,360 кг.

кг. 161

4.38 1% 4.33 697.13
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11 Компот

в буркани от 0,680 кг., 
плодове от един сорт, 

почистени от костилки, без 
утайка

кг. 800

2.33 1% 2.30 1840.00

12 Натурален сок в кутия, съдържание от 
100% сок от плодове л. 1200 2.04 1% 2.02 2424.00

13 Нектар 100% 
плодов

Нектар 100% плодов - 
различни видове, по ТД на 
производителя. Разредено 

пюре от плодове с добавена 
захар, без консерванти. 

Специфичен вкус на плодове 
с концентрация 100 % .В 

производствена опаковка с 
ненарушена цялост.

л. 700

1.92 1% 1.90 1330.00

14 Боза

по ТД на производителя, от 
пшенично брашно, вода, с 
натурални подсладители с 
характерен вкус, с бежов 

цвят, в пластмасови бутилки

л. 200

0.92 1% 0.91 182.00

15 Боза В пластмасови бутилки л. 40
0.67 1% 0.66 26.40

16 Домати
стерилизирани

в стъклен буркан от 0,680 
кг., цели, белени, 

стерилизирани, без утайка
кг. 6200

1.75 2% 1.71 10602.00

17
Стерилизирани

кисели
краставички

в стъклен буркан от 0,680 
кг., цели, белени, 

стерилизирани, без утайка
кг. 400

1.92 1% 1.90 760.00

18 Зеле кисело в буркан от 1.6 кг -  без 
странични примеси и утайка кг. 600

1.42 2% 1.39 834.00
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19 Доматено пюре
в кутия от 0,500 кг., с 

характерен цвят за продукта, 
без утайка

кг. 200

1.83 1% 1.81 362.00

20 Доматено пюре
в кутия от 0,680 кг., с 

характерен цвят за продукта, 
без утайка

кг. 40

2.88 1% 2.85 114.00

21 Олио
слънчогледово

рафинирано, с мазнини 99,9- 
100%, бистро, без утайка, до 

златистожълт цвят, в 
пластмасови бутилки, 
браншови стандарт.

л. 3400

1.77 1% 1.75 5950.00

22 Маргарин

Маргарин - 100% 
растителен продукт. По ТД 

на производителя. 
Рафинирано растително 
масло, втвърдено соево 

масло, вода, сол, лимонена 
киселина, емулгатори, 

ароматизагор, консервант, 
оцветител. Опаковка от 

0.500 кг.

кг. 100

3.33 1% 3.29 329.00

23 Пастет от свинско 
месо и черен дроб метална кутия от 0,180 кг. кг. 500

6.30 1% 6.23 3115.00

24 Русенско варено в метална кутия от 0,180 кг. кг. 200

6.85 1% 6.78 1356.00

25 Лютеница
Лютеница- фино смелена, 

Браншови стандарт, буркани 
ТО от 0.580 кг.

кг. 600
4.42 2% 4.33 2598.00

26 Зелен фасул
Първо качествао, по ТД на 
производителя, шушулки 

цели или нарязани, без
кг. 500

1.94 1% 1.92 9 6 0 .0 0 -
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дръжки и връхчета, без 
повреди от болести и 

неприятели, с цвят 
характерен за сорта и 

приблизително еднакъв в 
цялата опаковка. Запивка 
почти прозрачна от сол и 

вода, без утайка. Отцедено 
тегло на зеления фасул - не 
по-малко от 60%. Допускат 

се недоразвити зърна в 
заливката не повече от 10%. 
Стерилизирана консерва в 

стъклени буркани с 
вместимост 0.680 кг.

27 Грах консерва

Грах консерва по ТД на 
производителя. Първо 

качество, стерилизиран в 
буркани от 0.680 кг. ТО* 

или метални кутии, 
херметически затворени. 
Цели зърна, сортирани по 

едрина и вид, ненабити, без 
пукнатини, без примеси на 

люспи, парчета от шушулки 
и др. Леко скорбелен вкус, 

без страничен мирис. 
Прозрачна утайка. Маса на 

граха- 65 %.

кг. 400

1.84 1% 1.82 728.00

Обща стойност за 24 месеца: 43360.33

Предлагаме да изпълняваме доставките на хранителни продукти на обща цена на обособената позиция за целия срок на договора, както следва: 
43 360.33 (четиридесет и три хиляди триста и шестдесет лева и тридесет и три стотинки) лв. без вкл. ДДС и 52 032.40 (петдесет и две хиляди

тридесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Чл. 37 
от 

ЗО
П

, във 

връзка 
с 

чл.2 
от 

ЗЗЛ
Д



Размерът на отстъпката в колона 7, посочен в проценти, с който се намалява стойността на базовата цена и представлява компонент от 
оферираната единична цена на стоката, не се променя за целия срок на договора.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.
Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.
При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от 

нас цена.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни.
Приложено Ви представям Ценовото предложение на хартиен и на магнитен носител СО.

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

06/11/2019 

Стелиян Ганчев


