
 
 

Критерий за възлагате 
Критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта за сключване на рамково споразумение: икономически 
най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия 
„оптимално съотношение качество/цена“. 

Критерии за качество: 

1. Срок за извършване на  допълнителни доставки при 
извънредни заявки в рамките на работния ден – тежест 15 %. 

Възложителят избира този показател с оглед спецификата на 
крайния потребител на обществената поръчка – деца от две до седем 
години, посещаващи детските градини в град Варна. Съгласно  
стандартизирания образец на договор за доставка на хранителни 
продукти, който е задължителен за възложителите на обществени 
поръчки, при несъответствие на доставените продукти с 
техническите спецификации, при отправени рекламации и 
възникване на спор е предвидена процедура за вземане на контролни 
проби  и процедура, която предвижда изпращане на представител на 
изпълнителя в срок от три дни от уведомяването. В т. 12 от 
указанията под линия към стандартизирания образец на договор за 
доставка на хранителни продукти, е посочено, че при необходимост и 
по преценка на страните могат да се включват специализирани клаузи  
към раздел IV.“ Място и условия на доставка“.  Възложителят 
приготвя храната по предварително определени седмични менюта и е 
длъжен да осигури продукти и в случаите на рекламации и спор с 
изпълнителя, като не може да остави без храна своите крайни 
потребители в периода до разрешаване на спора. Извъредни заявки за 
допълнителни доставки в рамките на работния ден ще се правят 
единствено в случаите на несъответствие на доставените продукти с 
техническите спецификации, при отправени рекламации и 
възникване на спор с изпълнителя. По този начин възложителят 
гарантира здравето на децато от детските градини и  
непрекъсваемост на предоставяната от него услуга. 

Определя се по формулата: 
           Минимален предложен срок 
К = ------------------------------------------------------ х 15 
  Предложен срок от участника 

 

  



Срокът започва да тече в момента на уведомяване на 
изпълнителя за необходимостта от допълнителната доставка и 
приключва в момента, в който стоките са доставени на място. Срокът 
се оферира в часове, като в него трябва да бъде включено и времето за 
товаро – разтоварни дейности, което не може да бъде по-кратко от 
десет минути за всяка отделна детска градина. 

 
Критерий за цена: 

1. Максимален процент отстъпка от базовата цена на САПИ - 
.............%. – тежест 85% 

* за базова цена се счита информационния бюлетин САПИ за цените на едро 
във Варненска област за месец, предхождащ извършената доставка. 

Участникът следва да предвиди всички разходи - опаковка, 
транспортни разходи до мястото, посочено за доставка, всички вносни 
мита и такси, действащи към момента на доставката и всички 
допълнителни разходи, свързани с доставката. Процентът отстръпка 
остава непроменен за целия срок на Рамковото споразумение. 

Заплащането ще се извършва въз основа на предлагана 
единична цена за хранителните продукти, образувана по следния 
начин: Базовата цена, съгласно информационен бюлетин на „САПИ” 
ООД, отразяващ цени на едро на хранителни продукти във Варненска 
област за предходния месец се коригира с процента отстъпка и се 
получава крайната цена, която Възложителят ще изплаща на 
Изпълнителя за съответните хранителни продукти. 

 Участникът няма право да предлага отстъпка, по-малка от 0,01 
% и по-голяма от 5 %. Предвидената граница от 5 % отстъпка, е 
съобразена с техническите характеристики на стоките и продуктите. 
На база пазарните условия възложителят  счита, че доставка на по – 
ниски цени поставя в риск качествените характеристики и 
безопасността на доставяните продукти, което от своя страна с оглед 
предназначението на хранителните продукти - приготвяне на храна 
за деца, би причинило вреди както на възложителя, така на лицата, 
чието хранене осигурява. (Същото разбиране в Решение № 
741/06.07.2017 г. на КЗК по преписка № КЗК-438/465/2017 г. 

Определя се по формулата: 
 100 – максимален предложен процент отстъпка 
Ц = ------------------------------------------------------------------------- х  85 
 100 – предложен от участника процент остъпка 
 Процентът отстъпка се оферира в число, с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 
Крайната оценка се определя по формулата:    КО = К +  Ц 


