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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

техническите предложения от офертите на участниците в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” с предмет „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение 
е разделено на следните обособени позиции: обособена позиция 1 - Доставка на месо и 

месни продукти, обособена позиция 2 - Доставка на пакетаж, варива, яйца, консерви и 

други хранителни продукти, обособена позиция 3 - Доставка на пресни плодове и 

зеленчуци, обособена позиция 4 - Доставка на мляко и млечни продукти, обособена 

позиция 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия, която обществена поръчка е открита с 
решение на възложителя № 6 от 25.05.2017 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2017-0005 и публикувано заедно с 
одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на 

община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1980    

 

Днес, 06.11.2017 г., в 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № ОП-31/07.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 

Председател и член на комисията: 

Венера Аръчкова – зам. кмет на Община Смолян 

Членове на комисията: 

1. Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 

правоспособен юрист, магистър. 

2. Мая Кисьова – инструктор хранене в Детска кухня към община Смолян. 

3. Добрина Германова – счетоводител в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 

4. Северина Паналова – младши експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане техническите 
предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор: 

 Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени 

и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и 

техническата спецификация. 
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1.1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

1.1.1. ,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

 

Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните - складовата база на участника, находяща 
се в град Пловдив, ул. „Васил Левски“№174, до град Смолян може да се стигне с автомобил за 
около: - 2ч. и 6 мин. през път 86, 2ч. и 43 мин. през път 8604 и път 86 и 2 ч. и 47 мин. през път 
866. Времето необходимо за пътуване от складовата  база на участника до останалите обекти на 
територията на община Смолян е както следва: - до с. Петково 2 ч. и 30 мин.; до с. Ровина – 2 ч 

и 22 мин.; до с. Фатово – 2 ч. и 27 мин. през път 86 или 3 ч. и 8 мин. през път 866; до с. Широка 
лъка – 2 ч. и 8 мин. през път 86 или 2 ч. и 13 мин. през път 866; до с. Момчиловци – 2 ч. и 7 

мин.; до с. Търън 2 ч. и 26 мин. през път 86 или 3 ч.и 4 мин. през път 5 и 865 и до с. Смилян 2 ч. 

и 32 мин. през път 86 или 3 ч. и 13 мин. през път 866. 

Като се отчете факта, че освен времето за придвижване, съществуват и други 

съпътстващи доставката дейности като например обработка на съответната заявка /получаване, 
пренасочване към отговорните за изпълнението и лица, попълване на съответните документи/, 

товаро-разтоварни дейности, то предложените срокове от по 1 час се явяват крайно 
недостатъчни /същите се явяват около 3 пъти по-малки от реално необходимите, съгласно 
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публично достъпните и заявените от участника данни/, поради което у комисията е породено 

съмнение за възможността за реално изпълнение, въз основа на което на този етап комисията не 
може да се произнесе относно съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия 

 

1.1.2.  

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“ 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, Промишлена 
зона Трандевица до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на 
територията на град Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 14 мин., а по 

отношение на обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до 

с. Фатово – 15 мин., с. Търън – 18 мин., с. Момчиловци – 23 мин., с. Петково – 47 мин., с. 
Смилян – 21 мин., с Широка лъка – 46 мин. през път 866, 53 мин. през път 86 и път 864 или 59 

мин. през път 864 и 866 и до с. Ровина – 14 мин.. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.     
Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 
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1.1.3.  

„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

2/словом два/ часа, считани от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 2 

/словом два/ часа, считани от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 2 часа и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 2 часа, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 2 

до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на територията на град 

Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 12 мин., а по отношение на 
обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до с. Фатово – 14 

мин., с. Търън – 16 мин., с. Момчиловци – 22 мин., с. Петково – 46 мин., с. Смилян – 20 мин., с 
Широка лъка – 43 мин., Ровино – 12 мин. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 2 часа доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 

1.1.4. „ПАРТНЕРС“ ООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 2 

до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на територията на град 

Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 12 мин., а по отношение на 
обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до с. Фатово – 14 

мин., с. Търън – 16 мин., с. Момчиловци – 22 мин., с. Петково – 46 мин., с. Смилян – 20 мин., с 
Широка лъка – 43 мин., Ровино – 12 мин. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

1.2. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

1.2.1. „МИРА ФУУД“ ЕООД  
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните - складовата база на участника, находяща 
се в град Пловдив, ул. „Васил Левски“№174, до град Смолян може да се стигне с автомобил за 
около: - 2ч. и 6 мин. през път 86, 2ч. и 43 мин. през път 8604 и път 86 и 2 ч. и 47 мин. през път 
866. Времето необходимо за пътуване от складовата  база на участника до останалите обекти на 
територията на община Смолян е както следва: - до с. Петково 2 ч. и 30 мин.; до с. Ровина – 2 ч 

и 22 мин.; до с. Фатово – 2 ч. и 27 мин. през път 86 или 3 ч. и 8 мин. през път 866; до с. Широка 
лъка – 2 ч. и 8 мин. през път 86 или 2 ч. и 13 мин. през път 866; до с. Момчиловци – 2 ч. и 7 

мин.; до с. Търън 2 ч. и 26 мин. през път 86 или 3 ч.и 4 мин. през път 5 и 865 и до с. Смилян 2 ч. 

и 32 мин. през път 86 или 3 ч. и 13 мин. през път 866. 

Като се отчете факта, че освен времето за придвижване, съществуват и други 

съпътстващи доставката дейности като например обработка на съответната заявка /получаване, 
пренасочване към отговорните за изпълнението и лица, попълване на съответните документи/, 

товаро-разтоварни дейности, то предложените срокове от по 1 час се явяват крайно 
недостатъчни /същите се явяват около 3 пъти по-малки от реално необходимите, съгласно 

публично достъпните и заявените от участника данни/, поради което у комисията е породено 

съмнение за възможността за реално изпълнение, въз основа на което на този етап комисията не 
може да се произнесе относно съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия. 
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1.2.2.  

„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД  

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Христо 
Ковачев“№12 до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на 
територията на град Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 17 мин., а по 

отношение на обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до 

с. Фатово – 17  мин., с. Търън – 13 мин., с. Момчиловци – 20 мин., с. Петково – 44 мин., с. 
Смилян – 23 мин., с Широка лъка – 48 мин., Ровина – 9 мин. Комисията счита, че е обективно 

възможно и изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде 
изпълнена или да бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 
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1.2.3.  

ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 2 

до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на територията на град 

Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 12 мин., а по отношение на 
обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до с. Фатово – 14 

мин., с. Търън – 16 мин., с. Момчиловци – 22 мин., с. Петково – 46 мин., с. Смилян – 20 мин., с 
Широка лъка – 43 мин., Ровино – 12 мин. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 

 

1.3. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
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1.3.1. 

 

ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните - складовата база на участника, находяща 
се в град Пловдив, ул. „Васил Левски“№174, до град Смолян може да се стигне с автомобил за 
около: - 2ч. и 6 мин. през път 86, 2ч. и 43 мин. през път 8604 и път 86 и 2 ч. и 47 мин. през път 
866. Времето необходимо за пътуване от складовата  база на участника до останалите обекти на 
територията на община Смолян е както следва: - до с. Петково 2 ч. и 30 мин.; до с. Ровина – 2 ч 

и 22 мин.; до с. Фатово – 2 ч. и 27 мин. през път 86 или 3 ч. и 8 мин. през път 866; до с. Широка 
лъка – 2 ч. и 8 мин. през път 86 или 2 ч. и 13 мин. през път 866; до с. Момчиловци – 2 ч. и 7 

мин.; до с. Търън 2 ч. и 26 мин. през път 86 или 3 ч.и 4 мин. през път 5 и 865 и до с. Смилян 2 ч. 

и 32 мин. през път 86 или 3 ч. и 13 мин. през път 866. 

Като се отчете факта, че освен времето за придвижване, съществуват и други 

съпътстващи доставката дейности като например обработка на съответната заявка /получаване, 
пренасочване към отговорните за изпълнението и лица, попълване на съответните документи/, 

товаро-разтоварни дейности, то предложените срокове от по 1 час се явяват крайно 
недостатъчни /същите се явяват около 3 пъти по-малки от реално необходимите, съгласно 

публично достъпните и заявените от участника данни/, поради което у комисията е породено 

съмнение за възможността за реално изпълнение, въз основа на което на този етап комисията не 
може да се произнесе относно съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия 
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1.3.2. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

24/словом двадесет и четири/ часа, считани от датата и часа на получаването 

на направената заявка за доставка. 
- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 3 

/словом три/ часа, считани от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 24 часа и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 3 часа, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните - складовата база на участника, находяща 
се в град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“№170 до град Смолян може да се стигне с автомобил за 
около: - 2ч. и 5 мин. през път 86. Времето необходимо за пътуване от складовата  база на 
участника до останалите обекти на територията на община Смолян е както следва: - до с. 
Петково 2 ч. и 21 мин.; до с. Ровина – 2 ч и 14 мин.; до с. Фатово – 2 ч. и 19 мин. през път 86; до 

с. Широка лъка – 1 ч. и 59 мин. през път 86 или 2 ч. и 11 мин. през път 866; до с. Момчиловци – 

1 ч. и 59 мин.; до с. Търън 2 ч. и 17 мин.и до с. Смилян 2 ч. и 25 мин. 

Комисията счита, че е обективно възможно и изпълнимо в рамките на оферираните 
срокове доставката да бъде изпълнена или да бъдат отстранени несъответствията /извършване 
на замяна на несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 

1.3.3.  

„СТИЕРА“ ЕООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Мадан, ул. 

„Република“№ 18 до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на 
територията на град Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 43 мин., а по 

отношение на обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до 

с. Фатово – 41 мин., с. Търън – 14 мин., с. Момчиловци – 46 мин., с. Смилян – 49 мин., до с. 
Ровина – 18 мин., а от регистрирания обект, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за 
храните на декларирания подизпълнител, находящ се в гр. Смолян, бул. „България“№ 8, 

необходимото за придвижване време до с. Петково е 52 мин., а до Широка лъка – 38 мин. 

Комисията счита, че е обективно възможно и изпълнимо в рамките на оферираните срокове 
доставката да бъде изпълнена или да бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна 
на несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 

1.3.4.  

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 2 

до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на територията на град 

Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 12 мин., а по отношение на 
обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до с. Фатово – 14 

мин., с. Търън – 16 мин., с. Момчиловци – 22 мин., с. Петково – 46 мин., с. Смилян – 20 мин., с 
Широка лъка – 43 мин., Ровино – 12 мин. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 

1.4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

 

3.4.1. 

 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1/словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните - складовата база на участника, находяща 
се в град Пловдив, ул. „Васил Левски“№174, до град Смолян може да се стигне с автомобил за 
около: - 2ч. и 6 мин. през път 86, 2ч. и 43 мин. през път 8604 и път 86 и 2 ч. и 47 мин. през път 
866. Времето необходимо за пътуване от складовата  база на участника до останалите обекти на 
територията на община Смолян е както следва: - до с. Петково 2 ч. и 30 мин.; до с. Ровина – 2 ч 

и 22 мин.; до с. Фатово – 2 ч. и 27 мин. през път 86 или 3 ч. и 8 мин. през път 866; до с. Широка 
лъка – 2 ч. и 8 мин. през път 86 или 2 ч. и 13 мин. през път 866; до с. Момчиловци – 2 ч. и 7 

мин.; до с. Търън 2 ч. и 26 мин. през път 86 или 3 ч.и 4 мин. през път 5 и 865 и до с. Смилян 2 ч. 

и 32 мин. през път 86 или 3 ч. и 13 мин. през път 866. 

Като се отчете факта, че освен времето за придвижване, съществуват и други 

съпътстващи доставката дейности като например обработка на съответната заявка /получаване, 
пренасочване към отговорните за изпълнението и лица, попълване на съответните документи/, 

товаро-разтоварни дейности, то предложените срокове от по 1 час се явяват крайно 
недостатъчни /същите се явяват около 3 пъти по-малки от реално необходимите, съгласно 

публично достъпните и заявените от участника данни/, поради което у комисията е породено 

съмнение за възможността за реално изпълнение, въз основа на което на този етап комисията не 
може да се произнесе относно съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия 
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1.5. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

1.5.1.  

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

3 /словом три/ часа, считани от датата и часа на получаването на 
направената заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 2 

/словом два/ часа, считани от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Хан 

Аспарух“№ 4 до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на 
територията на град Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 14 мин., а по 

отношение на обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до 

с. Фатово – 20 мин., с. Търън – 25 мин., с. Момчиловци – 29 мин., с. Петково – 53 мин., с. 
Смилян – 26 мин., с Широка лъка – 38 мин., Ровина – 21 мин. Комисията счита, че е обективно 

възможно и изпълнимо в рамките на оферираните срокове доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 
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1.5.2.  

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 
съгласно Образец № 3; 

• Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Оферта по същество: 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки до 

1 /словом един/ час, считан от датата и часа на получаването на направената 
заявка за доставка. 

- Срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 

несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 

/словом един/ час, считан от датата и часа на подписване на съответния 
протокол за несъответствие, респ. от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на договор, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка. 

 

  

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия: 

 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
съдържа всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка на 
офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните от участника  - срок за извършване на всяка от заявените от възложителя 
доставки и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи 

продукти с нови и/или допълване на доставката са предложени в мерна единица час, цяло число 
и не надвишават максимално определените от възложителя срокове от 120 /сто и двадесет/ часа.   

Във връзка с предложените  от участника - срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки – до 1 час и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката – до 1 час, 
комисията извърши проверка в Google Maps, при което се установи, че от регистрирания обект, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, находящ се в гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 

15 до СЗ „Детска Кухня“ и до която и да е детска градина разположена на територията на град 

Смолян, необходимото за придвижване време е не повече от 12 мин., а по отношение на 
обектите, които са извън гр. Смолян, времето необходимо за придвижване е: - до с. Фатово – 14 

мин., с. Търън – 16 мин., с. Момчиловци – 22 мин., с. Петково – 45 мин., с. Смилян – 20 мин., с 
Широка лъка – 44 мин., Ровина – 12 мин. Комисията счита, че е обективно възможно и 

изпълнимо в рамките на оферираните срокове от по 1 час доставката да бъде изпълнена или да 
бъдат отстранени несъответствията /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с 
нови и/или допълване на доставката.   

 

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото предложение 
на участника с предварително обявените условия 

 

 2. С това работата на комисията по разглеждане и проверка за съответствие с 
изискванията на възложителя на техническите предложения от офертите на участниците в 
процедурата за избор на изпълнител приключи. 
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Въз основа на направените констатации в настоящия и предходните протоколи от 
работата на комисията, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
 

 

І.Допуска до оценка на техническите предложения в подадените оферти следните 
участници по обособени позиции: 

 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

- ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“; 

- „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД; 

- „ПАРТНЕРС“ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, 

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

- „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД; 

- ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД; 

- „СТИЕРА“ ЕООД; 

- „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД; 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

- „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД; 

- ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

ІІ Да изиска на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел 

VII - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Указания за подготовка на 
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Приложение № 2, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, разяснения и/или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертите на участниците, както 
следва: 
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

- ,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД - разяснения и/или допълнителни доказателства за 
следните данни, посочени в офертата: 

1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 

1 /словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 
доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ 

час, считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, 
респ. от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на 
проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, 

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

- „МИРА ФУУД“ ЕООД - разяснения и/или допълнителни доказателства за следните 
данни, посочени в офертата: 

1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 
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1 /словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 
доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ 

час, считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, 
респ. от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на 
проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ - разяснения и/или допълнителни 

доказателства за следните данни, посочени в офертата: 
1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 

1 /словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 
доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ 

час, считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, 
респ. от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на 
проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

- „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД- разяснения и/или допълнителни доказателства 
за следните данни, посочени в офертата: 

1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 

1 /словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 
доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ 

час, считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, 
респ. от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на 
проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 

Към настоящият протокол са приложени разпечатки от Google Maps, удостоверяващи 

необходимото време за придвижване от обекта на съответния участник до местата за 
изпълнение, описани  в настоящия протокол. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 06.11.2017 г. 
 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

                                                            положен подпис 
Венера Аръчкова ……………… 

 

 

 

Членове 

                                положен подпис 

Милена Хаджиева ………….. 

                            положен подпис 

Мая Кисьова ……………… 

                               положен подпис 

Добрина Германова…………… 

                           положен подпис 

Северина Паналова………… 

 

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни. 
 


