
№ Продукт Технически спецификации за продукта М. ед.

Отстъка 

съгласно 

ценовото 

предложение 

на 

изпълнителя, 

%

Ед. цена* с ДДС 

за м.ед. 

съгласно 

бюлетин на 

"САПИ" ЕООД 

към 20.08.2019 

г.

Отстъпка в 

лева 

Ед. цена* с 

ДДС за м. ед., 

за доставка от 

01.09.2019г. 

1

Грах

Без консерванти и оцветители, доставка в буркан ТО с капацитет 

до 720 ml, отцедено тегло на граха не по-малко от 60 % кг.

3,00%

3,13 0,0939 3,04

2

Гювеч Без консерванти и оцветители, доставка в буркан ТО с капацитет 

до 720 ml, отцедено тегло на зеленчуковата смес не по-малко от 60 

%. кг.

2,00%

2,28 0,0456 2,23

3

Домати Цели, червени, небелени, без утайка, без консерванти и 

оцветители, доставка в буркан ТО с капацитет до 720 ml,  отцедено 

тегло на доматите не по-малко от 50%. кг.

1,00%

2,10 0,0210 2,08

4

Зелен фасул Без консерванти и оцветители,без утайка, доставка в буркан  ТО с 

капацитет до 720 ml,  отцедено тегло на фасула не по-малко от 60 

%. кг.

1,00%

2,13 0,0213 2,11

5

Лютеница Традиционна, без консерванти, оцветители и подсладители, 

доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг.
2,00%

4,89 0,0978 4,79

6

Кисели 

краставички

Цели, без консерванти, оцветители и подсладители, доставка в 

буркан  ТО с капацитет до 720 ml кг.
3,00%

2,71 0,0813 2,63

7

Паприкаш Без консерванти и оцветители, доставка в буркан  ТО с капацитет 

до 720 ml кг.
1,00%

2,10 0,0210 2,08

8

Капия Печена, белена, без консерванти и оцветители, доставка в буркан  

ТО с капацитет до 720 ml кг. 2,00% 4,71 0,0942 4,62

9
Кисело зеле Рязано, без консерванти и оцветители, доставка в буркан  ТО с 

капацитет до 1700 ml кг. 1,00% 1,99 0,0199 1,97

10 Лозов лист

Без консерванти и оцветители, доставка в буркан  ТО с капацитет 

до 720 ml кг. 5,00% 2,75 0,1375 2,61

11 Зелев лист

Без консерванти и оцветители, доставка в буркан  ТО  с капацитет 

до 1700 ml кг. 1,00% 2,23 0,0223 2,21

ПРОТОКОЛ

за единичните цени за доставка на пакетирани хранителни продукти, подправки и консерви, съгласно Договор №18ДГ801/04.09.2018 г., сключен между Община 

Пловдив и  „ПЛЕИСТОР“ ЕООД                                                                                                                                                                                



12 Доматено пюре

концентрат 28-30%, без консерванти, оцветители и подсладители, 

доставка в буркан  ТО с капацитет до 580 ml кг. 2,00% 3,38 0,0676 3,31

13

Стерилизирани 

гъби

цели/рязани култивирани печурки, без консерванти, доставка в 

буркан ТО с капацитет до 580 ml кг. 1,00% 5,48 0,0548 5,43

14 Компот кайсии

Без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, доставка 

в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално съдържание на 

плод 45 %. кг. 2,00% 2,40 0,0480 2,35

15

Компот 

праскови

Белени, без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, 

доставка в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално 

съдържание на плод 45 %. кг. 2,00% 2,82 0,0564 2,76

16 Компот ягоди

Без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, доставка 

в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално съдържание на 

плод 45 %. кг. 1,00% 2,68 0,0268 2,65

17 Компот дюли

Без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, доставка 

в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално съдържание на 

плод 45 %. кг. 1,00% 2,16 0,0216 2,14

18 Компот череши

Без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, доставка 

в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално съдържание на 

плод 45 %. кг. 1,00% 2,71 0,0271 2,68

19

Компот сини 

сливи

Без консерванти, оцветители и синтетични подсладители, доставка 

в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално съдържание на 

плод 45 %. кг. 0,00% 1,96 0,0000 1,96

20

Конфитюр 

асорти

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,53 0,1106 5,42

21

Конфитюр 

вишни

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,53 0,1106 5,42

22

Конфитюр 

череши

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,53 0,1106 5,42

23

Конфитюр 

праскови

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,53 0,1106 5,42

24

Конфитюр 

кайсии

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,53 0,1106 5,42



25

Конфитюр 

ягоди

От цели плодове и парчета, над 40 % плодово съдържание, до 50 % 

добавена захар, доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 1,00% 5,86 0,0586 5,80

26 Мармалад

Шипков, над 35 % плодово съдържание, доставка в буркан ТО с 

капацитет до 370 ml кг. 2,00% 5,22 0,1044 5,12

27

Нектар 

праскови

Минимум 50 % плодово съдържание, доставка в асептична 

картонена опаковка до 1 литър л 1,00% 1,91 0,0191 1,89

28 Нектар кайсии

Минимум 50 % плодово съдържание, доставка в асептична 

картонена опаковка до 1 литър л 1,00% 1,91 0,0191 1,89

29

Компот за 

диабетици

от различни видове плодове, без консерванти и оцветители, 

доставка в буркан ТО с капацитет до 720 ml, минимално 

съдържание на плод 45 %. кг. 1,00% 2,35 0,0235 2,33

30

Конфитюр за 

диабетици

от различни видове плодове, над 40 % плодово съдържание, 

доставка в буркан ТО с капацитет до 370 ml кг. 0,00% 7,47 0,0000 7,47

31

Рибна консерва 

-Скумрия в 

доматен сос

Съдържание на скумрия min 45% , доставка на опаковка до 0,200 

кг. кг. 1,00% 8,75 0,0875 8,66

32

Рибна консерва 

-Скумрия 

Закуска

Съдържание на скумрия min 45% , доставка на опаковка до 0,200 

кг. кг. 1,00% 8,75 0,0875 8,66

33

Консерва 

готово ястие – 

Кюфтета с бял 

сос

Без консерванти и оцветители, 27% минимално съдържание на 

кюфтета (от свинско мляно месо или смес от свинско и друго 

месо), доставка на опаковка до 0,410 кг. кг. 0,00% 6,03 0,0000 6,03

34

Консерва 

готвено - 

Фасул (боб) с 

кюфтета

Без консерванти и оцветители, 37% минимално съдържание на 

фасул, 17% минимално съдържание на кюфтета (от свинско мляно 

месо или смес от свинско и друго месо), доставка на опаковка от 

0,300 до 0,410 кг. кг. 0,00% 6,03 0,0000 6,03

35

Консерва 

готвено - 

Фасул (боб) с 

наденица

Без консерванти и оцветители, 37% минимално съдържание на 

фасул, 17% минимално съдържание на наденица, доставка на 

опаковка от 0,300 до 0,410 кг. кг. 0,00% 6,03 0,0000 6,03



36

Консерва 

готово ястие - 

Пълнени 

пиперки с месо 

и ориз

Без консерванти и оцветители, 20% минимално съдържание на 

свинска кайма, доставка на опаковка от 0,300 до 0,410 кг. кг. 0,00% 4,54 0,0000 4,54

37

Консерва - 

Пилешко в 

собствен сос пилешко месо min 70 % , доставка на опаковка до 0,200 кг. кг. 0,00% 13,28 0,0000 13,28

38

Консерва - 

Русенско 

варено 

от фино смляно и подправено свинско месо, доставка на опаковка 

до 0,200 кг. кг. 0,00% 10,06 0,0000 10,06

39

Захар 

кристална Рафинирана, бяла, без примеси, доставка на опаковка до 2 кг. кг. 1,00% 1,16 0,0116 1,15

40 Захар пудра Доставка на опаковка до 1 кг. кг. 22,00% 4,20 0,9240 3,28

41 Брашно Пшенично, тип 500, доставка на опаковка до 2 кг. кг. 1,00% 1,14 0,0114 1,13

42 Зрял фасул

Бял, без начупени зърна, без наличие на примеси, доставка на 

опаковка до 2 кг. кг. 1,00% 4,07 0,0407 4,03

43 Леща

Без начупени зърна, без наличие на примеси,  доставка на опаковка 

до 2 кг. кг. 2,00% 3,64 0,0728 3,57

44 Ориз

Бисерен, без начупени зърна, екстра качество, доставка на 

опаковка до 2 кг. кг. 3,00% 2,59 0,0777 2,51

45 Олио

100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в PVC 

бутилка до 2 л. л. 0,00% 2,05 0,0000 2,05

46 Оцет Винен, 6% оцетна киселина, доставка в бутилка до 0,700 л. л. 5,00% 1,59 0,0795 1,51

47 Оцет Ябълков, 6% оцетна киселина, доставка в бутилка до 0,700 л. л. 5,00% 1,69 0,0845 1,61

48

Макаронени 

изделия

Различни видове, /фиде, кус-кус, макарони и др./, от 100 % 

пшеничен грис, без консерванти и оцветители, доставка на 

опаковка до 0,500 кг. кг. 2,00% 2,30 0,0460 2,25

49 Спагети

Произведени от 100 % пшеничен грис, без консерванти и 

оцветители, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 2,00% 2,45 0,0490 2,40

50

Картофено 

пюре

на прах, над 95% дехидратирани картофи, без консерванти, 

изкуствени аромaти и оцветители, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 3,00% 6,33 0,1899 6,14

51 Кроасани

С шоколадов и/или плодов пълнеж, доставка в индивидуална 

опаковка от 0,060 до 0,080 кг./бр. кг. 5,00% 11,13 0,5565 10,57

52 Бисквити Обикновени, доставка на опаковка до 0,230 кг. кг. 1,00% 6,85 0,0685 6,78

53 Кори за баница Фини, точени, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 2,00% 3,10 0,0620 3,04



54 Бутер тесто Замразено, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 2,00% 5,11 0,1022 5,01

55 Маргарин

Трапезен, 100% растителен състав, до 60% масленост, доставка на 

опаковка до 0,500 кг. кг. 1,00% 6,73 0,0673 6,66

56 Мед

Пчелен, без добавки и примеси, доставка на опаковка от 0,500 кг. 

до 1 кг. кг. 2,00% 10,17 0,2034 9,97

57 Мед

Пчелен,  без добавки и примеси, доставка на опаковка от 0,015 кг. 

до 0,020 кг. кг. 15,00% 12,67 1,9005 10,77

58 Орехови ядки Цели ядки, без примеси, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 0,00% 15,75 0,0000 15,75

59 Вафла тунквана, в индивидуална опаковка от 0,030 до 0,045 кг/бр. кг. 5,00% 10,00 0,5000 9,50

60 Суха паста

с различни видове глазура, с различни видове крем, в 

индивидуална опаковка, от 0,030 до 0,045 кг/бр. кг. 2,00% 7,19 0,1438 7,05

61 Фъстъци ядки Цели ядки, сурови, без примеси, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 0,00% 5,00 0,0000 5,00

62

Слънчогледови 

семки

Небелени, цели ядки, сурови, без примеси, доставка на опаковка до 

1 кг. кг. 0,00% 4,25 0,0000 4,25

63 Тиквени семки

Небелени, цели ядки, сурови, без примеси, доставка на опаковка до 

1 кг. кг. 0,00% 6,75 0,0000 6,75

64 Нишесте Пшеничено, различни вкусове, доставка на опаковка до 0,100кг. кг. 1,00% 4,00 0,0400 3,96

65 Грис Пшеничен, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 1,00% 1,48 0,0148 1,47

66 Сол Готварска, йодирана, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 0,00% 0,56 0,0000 0,56

67 Жито С цели зърна, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 18,00% 2,38 0,4284 1,95

68 Овесени ядки Цели, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 2,00% 3,12 0,0624 3,06

69 Халва Слънчогледова, тахан, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 3,00% 4,37 0,1311 4,24

70 Мармалад шипков/ябълков, доставка на опаковка (калъп) над 1 кг. кг. 2,00% 2,50 0,0500 2,45

71 Червен пипер Сладък, млян, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 2,00% 11,52 0,2304 11,29

72 Какао на прах Натурално, с масленост 10-12%, доставка на опаковка до 0,200 кг. кг. 0,00% 16,67 0,0000 16,67

73 Галета От брашно тип 500, доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 2,00% 2,70 0,0540 2,65

74

Сода 

бикарбонат За хляб и сладкиши, доставка на опаковка до 0,100 кг. кг. 3,00% 4,14 0,1242 4,02

75 Магданоз Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 28,00 0,2800 27,72

76 Джоджен Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 2,00% 23,00 0,4600 22,54

77

Целина 

/кервиз/ Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 29,00 0,2900 28,71

78 Риган  Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 2,00% 26,00 0,5200 25,48

79 Копър Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 34,00 0,3400 33,66

80 Чубрица Суха, ронена, трапезна, доставка на опаковка до 0,040 кг. кг. 2,00% 23,00 0,4600 22,54

81 Дафинов лист Сух, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 0,00% 44,00 0,0000 44,00



82 Бахар на зърна, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 2,00% 32,00 0,6400 31,36

83 Черен пипер млян и на зърна, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 33,00 0,3300 32,67

84 Кимион млян и на зърна, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 21,00 0,2100 20,79

85 Канела на прах, доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 0,00% 15,00 0,0000 15,00

86 Ванилия доставка на опаковка до 0,2 грама кг. 3,00% 140,00 4,2000 135,80

87 Мая за хляб и сладкиши, прясна, доставка на опаковка до 0,050 кг. кг. 0,00% 8,10 0,0000 8,10

88 Бакпулвер доставка на опаковка до 0,010 кг. кг. 1,00% 11,00 0,1100 10,89

89 Чай 

Билков, филтър без конец, без оцветители и овкусители, доставка в 

опаковка по 20бр х 1,5 гр. кг. 4,00% 35,33 1,4132 33,92

90 Подсладител 

подходящ за диабетици, течен, подслаждаща сила на min 18 кг. 

захар, термоустойчив до min 250о С, доставка в опаковка до 1 л л 0,00% 6,75 0,0000 6,75

Посочените цени са крайни - включват всички разходи за изпълнение и са с включен ДДС.

За Възложителя:

Тодор Тодоров- директор дирекция "Обществени поръчки"

За Изпълнителя:

Стоян Иванов- управител "Плеистор" ЕООД


