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 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

В хода на ОП с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 

персонала на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2013г.-2014г.” постъпи запитване с 

вх.№372/28.01.2013г. от участник в процедурата, съдържащо следния въпрос: 

„Във връзка с Решение №1461 от 11.12.2012г. на КЗК, което съгласно точки 

9 и 10 е влязло в сила и следва да се изпълнява 

- Операторите на ваучери  за храна не могат да предлагат цени за 

производство на ваучери за храна по-ниски от производствените им разходи. 

В тази връзка моля да ни отговорите - може ли да предоставим цена на 

производство и доставка на ваучери за храна не до втори, а до следващ знак?”  

На основание чл. 29, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОП даваме 

следните разяснения: 

В т.І. „ Цена на услугата” от „Ценова оферта” е посочено, че предложената цена 

се изписва в лева до втория знак след десетичната запетая.  

Съгласно наложената практика от Върховен административен съд и Комисия за 

защита на конкуренцията посочването на цена под 0,01лв. без ДДС за настоящата 

услуга е равнозначно на липсващо ценово предложение, като съдържащите я оферти 

следва да бъдат отстранени. 

Единствената величина по-малка от 0,01лв. е 0,00лв.  

С оглед изложеното по-горе това е недопустимо, поради което най-ниската 

предложена цена в процедурата следва да бъде 0,01лв без ДДС.  

Съгласно Решение №1461 от 11.12.2012г. по преписка №КЗК-

704/1165/2011/482/2012 на КЗК, цената за отпечатването и доставката на ваучерите, 

която може да бъде предложена не следва да бъде по-малка от производствените 

разходи, т.е. при предложена от Вас цена в размер 0,01лв. и производствени разходи 

под тази цена,  не се нарушава цитираното решение и същевременно спазваме Решение 



на ВАС № 851/20.01.2009 г. според което офертата на участник, предложил цена равна на нула, 

на практика не съдържа ценово предложение.  

Това разяснение да се изпрати до участника, който го е задал, както и да се 

приложи към документацията за ОП, която е качена на официалния сайт на „КОЦ – 

Стара Загора” ЕООД на адрес www.oncosz.com  с цел да бъде достъпен за всички 

участници. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р ПЕТЬО ЧИЛИНГИРОВ 

Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
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ДО 

НА „ЕТАП - АДРЕСС” АД 

ГР. СОФИЯ 

 

Адрес за кореспонденция: 

гр. София - 1504 

бул.”Васил Левски”№138 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

В хода на ОП с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 

персонала на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2013г.” постъпи запитване с 

вх.№2426/08.10.2012г. от участник в процедурата, съдържащо следните въпроси: 

„1. Относно Ваш критерий  за оценка – „Цена на услугата” 

Бихме желали да Ви запитаме дали ще приемате цена на услугата покриваща 

всички разходи по изработване, отпечатване, персонализирането в индивидуалните 

пликове, пакетирането и доставката по заявка на Възложителя по-малка от 0.01% без 

ДДС? 

2. Относно приложен образец на документ: - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” и 

„ОФЕРТА”.  

Можем ли да сменим реда на изписаните приложения и можем ли да добавяме 

документи към описаните приложения в него касаещи съдържанието на плик №1 – 

„Документи за подбор”.” 

На основание чл. 29, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОП даваме 

следните разяснения: 

Относно въпрос №1: 

В т.5 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и в т.І. „ Цена на 

услугата” от „Ценова оферта” е посочено, че предложената цена се изписва като 

процент до втория знак след десетичната запетая.  

Съгласно наложената практика от Върховен административен съд и Комисия за 

защита на конкуренцията посочването на цена 0,00% без ДДС за настоящата услуга е 

равнозначно на липсващо ценово предложение, като съдържащите я оферти следва да 

бъдат отстранени. 

Единствената величина по-малка от 0,01% е 0,00%.  



С оглед изложеното по-горе това е недопустимо, поради което най-ниската 

предложена цена в процедурата следва да бъде 0,01% без ДДС.  

Относно въпрос №2: 

Участникът може да смени /да не спази/ поредността на приложенията, 

посочени в „Оферта” и „Документи за подбор”. Наред с това той може да добави и 

други документи към описаните приложения в „Документи за подбор”, ако са изискани 

и посочени от Възложителя за необходими в документацията на ОП в т.ч. образец на 

„Оферта” и образец на „Документи за подбор”. 

Това разяснение да се изпрати до всички участници, получили документацията 

за ОП, както и да се приложи към документацията за ОП, която ще се предоставя на 

други участници. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА 

За Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 

 

 

Съгласно Заповед №53/26.04.2012г. 

На Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
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УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

В хода на ОП с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 

персонала на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2013г.” постъпи запитване с 

вх.№2426/08.10.2012г. от участник в процедурата, съдържащо следните въпроси: 

„1. Относно Ваш критерий  за оценка – „Цена на услугата” 

Бихме желали да Ви запитаме дали ще приемате цена на услугата покриваща 

всички разходи по изработване, отпечатване, персонализирането в индивидуалните 

пликове, пакетирането и доставката по заявка на Възложителя по-малка от 0.01% без 

ДДС? 

2. Относно приложен образец на документ: - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” и 

„ОФЕРТА”.  

Можем ли да сменим реда на изписаните приложения и можем ли да добавяме 

документи към описаните приложения в него касаещи съдържанието на плик №1 – 

„Документи за подбор”.” 

На основание чл. 29, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОП даваме 

следните разяснения: 

Относно въпрос №1: 

В т.5 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и в т.І. „ Цена на 

услугата” от „Ценова оферта” е посочено, че предложената цена се изписва като 

процент до втория знак след десетичната запетая.  

Съгласно наложената практика от Върховен административен съд и Комисия за 

защита на конкуренцията посочването на цена 0,00% без ДДС за настоящата услуга е 

равнозначно на липсващо ценово предложение, като съдържащите я оферти следва да 

бъдат отстранени. 

Единствената величина по-малка от 0,01% е 0,00%.  

С оглед изложеното по-горе това е недопустимо, поради което най-ниската 

предложена цена в процедурата следва да бъде 0,01% без ДДС.  

Относно въпрос №2: 



Участникът може да смени /да не спази/ поредността на приложенията, 

посочени в „Оферта” и „Документи за подбор”. Наред с това той може да добави и 

други документи към описаните приложения в „Документи за подбор”, ако са изискани 

и посочени от Възложителя за необходими в документацията на ОП в т.ч. образец на 

„Оферта” и образец на „Документи за подбор”. 

Това разяснение да се изпрати до всички участници, получили документацията 

за ОП, както и да се приложи към документацията за ОП, която ще се предоставя на 

други участници. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА 

За Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 

 

 

Съгласно Заповед №53/26.04.2012г. 

На Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 

 


