
№ 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 19.03.2020 г.

Отстъпка 

в лева 

Ед. цена* за 

доставка за 

периода, в 

лева с ДДС, 

за 1 кг. 

1 Банани

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2257/94 

на Комисията от 16 септември 1994 г. за определяне на 

стандартите за качество на бананите, Клас І, доставка на 

разфасовка до 5 кг. кг 

12,00% 2,34 0,28 2,06

2 Портокали

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

20,00% 1,75 0,35 1,40

3 Мандарини

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

20,00% 2,65 0,53 2,12

5 Киви

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

18,00% не се предлага x не се предлага

6 Праскови

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

20,00% не се предлага x
не се 

предлага

7 Кайсии

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

26.10% не се предлага x не се предлага

за ед. цени за доставка на пресни плодове и зеленчуци, съгласно Договор № 18ДГ990/13.11.2018 г., сключен между Община Пловдив и  "ФРУТ КОРЕКТ" ООД,                           

за периода:  23.03.2020 г. - 29.03.2020 г. включително                                                                                                                                                                                  

ПРОТОКОЛ



8 Череши

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

26.10% не се предлага x не се предлага

9 Круши

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

32,20% не се предлага x не се предлага

10 Сливи

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

28,10% не се предлага x не се предлага

12
Грозде 

десертно

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

23,00% не се предлага x не се предлага

13 Дини

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на брой, min 5 кг/бр. кг 

30,00% не се предлага x не се предлага

14 Пъпеши

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на брой, min 2 кг/бр. кг 

30,50% не се предлага x не се предлага

15 Тикви

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на брой, min 3 кг/бр. кг 

20,00% не се предлага x не се предлага

16 Ягоди

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

10,00% 4,75 0,48 4,28

19 Домати

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

10,00% 2,93 0,29 2,64



20 Краставици

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

36,00% 3,17 1,14 2,03

21 Зеле

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

до 5 кг. кг 

44,10% 0,71 0,31 0,40

22 Зелен фасул

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

22,00% не се предлага x не се предлага

25
Пресен кромид 

лук

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на връзки до 0,300 кг. кг 

25,00% 2,06 0,52 1,55

26 Пресен грах
В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка кг 
10,00% *

28 Тиквички

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

10,00% 2,95 0,30 2,66

29
Сладки 

пиперки

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка на разфасовка до 5 кг.
кг 

35,00% 4,10 1,44 2,67

30 Репички

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

до 1кг. кг 

25,00% 2,88 0,72 2,16

31 Патладжани

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на разфасовка до 5 кг. кг 

19,00% 2,48 0,47 2,01

35 Маруля

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част Б на Регламент (ЕС) № 543/2011 специфичен стандарт, 

Клас І, доставка до 3 кг. кг 

25,00% 1,24 0,31 0,93

36 Спанак

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

до 3 кг. кг 

10,00% 1,80 0,18 1,62



37 Праз

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

до 3 кг. кг 

33,00% не се предлага x не се предлага

38 Пресен чесън

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

част А на Регламент (ЕС) № 543/2011 общ стандарт, доставка 

на връзки до 0,300 кг. кг 

15,00% 6,46 0,97 5,49

Тодор Тодоров

Директор дирекция "Обществени поръчки"

Изготвил:

ст. юрисконсулт дирекция "Обществени поръчки"

* крайна цена в лева, с включени: стойността на продукта, ДДС, всички приложими такси, както и всички разходи по доставката. 

За Възложителя: За изпълнителя:

Антоанета Димитрoва


