
№ 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 

22.02.2019 г.

Отстъпка 

в лева 

Ед. цена* за 

доставка за 

периода, в 

лева с ДДС, 

за 1 кг. 

4 Лимони

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

Клас І, доставка на разфасовка до 3 кг.
кг 26,10% 1,85 0,48 1,37

11 Ябълки

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 44,10% 1,88 0,83 1,05

17
Стафиди 

(сушено грозде)

Цели и здрави зърна, без наличие на загниване, плесен и 

примеси, доставка на разфасовка до 0,500 кг. кг 10,00% 8,00 0,80 7,20

18 Маслини
трапезни, с костилка, размер 230/260, без наличие на плесен и 

примеси,  доставка на разфасовка до 3 кг. кг 20,00% 5,20 1,04 4,16

23 Картофи

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

на разфасовка до 10 кг. кг 25,00% 1,08 0,27 0,81

24 Кромид лук

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

на разфасовка до 3 кг. кг 20,00% 1,28 0,26 1,02

27 Моркови

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 35,00% 1,19 0,42 0,77

32 Кервиз

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

до 1 кг. кг 15,00% 5,35 0,80 4,55

ПРОТОКОЛ

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:  01.03.2019 г.  до 31.05.2019г.                                                                                                                                                                           



33 Копър

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

на връзки до 0,200 кг. кг 18,00% 6,00 1,08 4,92

34 Магданоз

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

на връзки до 0,200 кг. кг 18,00% 3,57 0,64 2,93

39 Чесън

В съответствие с изискванията на посочения в Приложение I, 

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

на разфасовка до 1 кг. кг 15,00% 2,80 0,42 2,38

Тодор Тодоров

Директор дирекция "Обществени поръчки"

Изготвил:

Антоанета Отонова

Юрисконсулт дитекция "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:


