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ПРОТОКОЛ № 6 
 

 

за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите предложения 

за съответствие с изискванията на възложителя, преценка за наличие на необичайно 

благоприятно оферти, оценка на офертите и класиране 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, 01.12.2017 г., в 08:30 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 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 
предложения от офертите на участниците, като съображенията за това са следните: Комисията е 
извършила проверка на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за 
които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор; Комисията е разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с 
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предварително обявените условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат 
параметри от техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовото предложение е 
извършила оценяване на офертите по другите показатели; В изпълнение разпоредбата на чл.57, 

ал.3 от ППЗОП на 28.11.2017г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 
ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение 1 в профила на купувача 2, датата, 
часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 
 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха следните представители на 
участниците или техни упълномощени представители: Асен Милков Денев – управител на 
„ДЕНИМО – АМ“; Алберт Албенов Еленски – управител на ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ 

ЕЛЕНСКИ; Ива Стойчева Стойчева  -  упълномощен представител на „МИРА ФУУД“; Кина 
Стоянова Кисилярска - упълномощен представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“; 

Димитър Гавраилов Даракчиев – упълномощен представител на „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ 

ООД; Вижданка Минчева – управител на „ПАРТНЕРС“ ООД;  Венцислав Митков Събев – 

управител на „СТИЕРА“ ЕООД, като представители на останалите участници или средствата за 
масово осведомяване не присъстваха. 
 

 3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели 

- Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия 

(О3), комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че същите са 
запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След описаните 
действия комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“, 

съдържащ ценовите оферти на допуснатите участници по обособени позиции; При отваряне на 
ценовите предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено на всички присъстващи. 

Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 
 

 

3.1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

3.1.1.  

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“ 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 527 155,06 лева (словом петстотин 

двадесет и седем хиляди сто петдесет и пет лева и шест стотинки) без ДДС, която цена 
е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

3.1.2.  

„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

                                                 
1 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх. № ДЛ011058 от 28.11.2017г. 
2 http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1980  
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• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 508 159,26 лева (словом петстотин и 

осем хиляди сто петдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС, която 

цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

3.1.3.  

„ПАРТНЕРС“ ООД   

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 494 918,15 лева (словом четиристотин 

деветдесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева и петнадесет стотинки) без 
ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 

оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

3.2. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

3.2.1.  

„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 600 225,40 лева (словом шестстотин 

хиляди двеста двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, която цена е 
формирана на база на видове и количества хранителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

3.2.2.  

ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 
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Обща прогнозна цена за изпълнение: 622 826,63 лева (словом шестстотин 

двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) 

без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти 

и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

 

3.3.1. 

 

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 373 258,91 лева (словом триста 
седемдесет и три хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) без 
ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 

оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

3.3.2. 

 

„СТИЕРА“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 420 931,50 лева (словом четиристотин и 

двадесет хиляди деветстотин тридесет и един лева и петдесет стотинки) без ДДС, 

която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 

оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

3.3.3. 

 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 375 645,49 лева (словом триста 
седемдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и девет 
стотинки) без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
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3.4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

3.4.1. 

 

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 121 595,78 лева (словом сто двадесет и 

една хиляди петстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС, 

която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 

оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

3.4.1. 

 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 
• Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

• Остойностена количествена сметка – изготвена по образеца за настоящата 
обособената позиция 

Оферта по същество: 

Обща прогнозна цена за изпълнение: 135 694,75 лева (словом сто тридесет и 

пет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки) без 
ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 

оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 
 

 

 

 4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията. Не бяха направени възражения във връзка с работата на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа на 28.12.2017 г. на закрито заседание в състав, както 
следва: 

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.72, ал.1, 

чл.103, ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и чл.56, ал.2 и чл.58, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 
ценови оферти и коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което 

направи следните констатации относно валидността и съответствието на представените оферти 
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с предварително обявените условия на поръчката:  
 

1.1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

1.1.1.  

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“ 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и 

на тези, определени от възложителя. 
 

1.1.2.  

„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи 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 и същите са редовни. 

 

 

Допуснати са обаче несъответствия и между оферираните надбавка/отстъпка в %, цена за ед. 

мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и обща определяема предлагана цена в лева без ДДС по 

следните позиции от приложената Остойностена количествена сметка, както следва: 
 

І. Прогнозни количества за нуждите на детска кухня и детските градини на територията 

на Община Смолян 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Пиле - 
замразено 1 кг 

 

 

12396 3,08 -5% 2,93 36270,70 

3. Пилешки 

бутчета 1 кг 3290 2,44 -10% 2,20 7224,84 

4. Траен  колбас   1 кг 1206 

 

12,46 -10% 11,21 13524,08 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия. 
При така представените по отношение на всеки от артикулите процент 

надбавка/отстъпка и оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) изчисленията 
на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както 

следва: 
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Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Пиле - 
замразено 1 кг 

 

 

12396 3,08 -5% 2,93 36320,28 

3. Пилешки 

бутчета 1 кг 3290 2,44 -10% 2,20 7238,00 

4. Траен  колбас   1 кг 1206 

 

12,46 -10% 11,21 13519,26 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за детска кухня и детските 
градини на територията на Община Смолян би била 253 364,30 лева /словом двеста петдесет и 

три хиляди триста шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/ без ДДС, а не оферираната от 
участника 253 306,38 лева /словом двеста петдесет и три хиляди триста и шест лева и тридесет и 

осем стотинки/ без ДДС. 

 

ІІ. Прогнозни количества за нуждите на ДВХПР „ Проф.д-р. Тодор Ташев“ с. Петково 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

6. Кюфтета 0.060 

кг бр. 20000 

 

0,30 -15% 0,26 

 

5100,00 

9. Наденица 

(варена) кг 1000 

 

5,34 -5% 5,07 

 

5073,00 

10. Пиле 
замразено кг 4500 

 

3,08 -5% 2,93 

 

13167,00 

12. Пилешки 

бутчета кг 400 

 

2,44 -10% 2,196 

 

878,40 

16. Салам тип 

„Камчия“ кг 500 

 

3,70 0% 3,77 

 

1850,00 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия, 
налице е и посочване на единична цена, която не е закръглена до втория знак след десетичната 
запетая, както и артикул, за който не се предлага надбавка или отстъпка, а е посочена единична 
цена различна от базисната. 

При така представените по отношение на всеки от артикулите процент 
надбавка/отстъпка и оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) изчисленията 
на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както 

следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 
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6. Кюфтета 0.060 

кг бр. 20000 

 

0,30 -15% 0,26 

 

5200,00 

9. Наденица 

(варена) кг 1000 

 

5,34 -5% 5,07 

 

5070,00 

10. Пиле 
замразено кг 4500 

 

3,08 -5% 2,93 

 

13185,00 

12. Пилешки 

бутчета кг 400 

 

2,44 -10% 2,20 

 

880 

16. Салам тип 

„Камчия“ кг 500 

 

3,70 0% 3,70 

 

1850,00 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДВХПР „ Проф.д-р. Тодор 

Ташев“ с. Петково би била 102 013,00 лева /словом сто и две  хиляди и тринадесет лева / без 
ДДС, а не оферираната от участника 101 896,40 лева /словом сто и една хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 

 

ІІІ. Прогнозни количества за нуждите на ДСХ - с.Фатово 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

8. Пиле 
замразено кг 1000 

 

3,08 -5% 2,93 

 

2926,00 

10. Пилешки 

бутчета кг 5000 

 

2,44 -10% 2,19 

 

10980,00 

 

При остойностяването на посочените две позиции са налице аритметични несъответствия. 
При приемане по отношение на всеки от артикулите за действителна и отговаряща на волята на 
участника оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС), изчисленията за обща 
определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както следва: 
 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

8. Пиле 
замразено кг 1000 

 

3,08 -5% 2,93 

 

2930,00 

10. Пилешки 

бутчета кг 5000 

 

2,44 -10% 2,19 

 

10950,00 

 

При приемане по отношение на артикула – пилешки бутчета за действителен и 

отговарящ на волята на участника офериран процент отстъпка изчисленията на оферираната 
цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и обща определяема предлагана цена в лева без 
ДДС следва да бъдат извършени, както следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 
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10. Пилешки 

бутчета кг 5000 

 

2,44 -10% 2,20 

 

11000,00 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДСХ - с.Фатово би била 
72 896,00 лева /словом седемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и шест лева / без ДДС, а 
не оферираната от участника 72 872,00 лева /словом седемдесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и два лева / без ДДС. 

 

ІV. Прогнозни количества за нуждите на ДВХПР - с.Ровино 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Пиле - 
замразено 1 кг 

 

 

4500 3,08 -5% 2,93 13167,00 

4. Траен  колбас   1 кг 500 12,46 -15% 10,59 5295,50 

5. Наденица -

варена  1 кг 960 5,34 -5% 5,07 4870,08 

10. Кюфтета, 60 

гр. 1 бр. 3500 0,34 -10% 0,31 1071,00 

12. Шницел, 100 

гр. 1бр. 1000 0,52 -5% 0,49 494,00 

20. Шишчета, 

пилешки,100 гр. 1 бр. 600 0,62 -5% 0,59 353,40 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия. 
При така представените по отношение на всеки от артикулите процент 

надбавка/отстъпка и оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) изчисленията 
на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както 

следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Пиле - 
замразено 1 кг 

 

 

4500 3,08 -5% 2,93 13185,00 

4. Траен  колбас   1 кг 500 12,46 -15% 10,59 5295,00 

5. Наденица -

варена  1 кг 960 5,34 -5% 5,07 4867,20 

10. Кюфтета, 60 

гр. 1 бр. 3500 0,34 -10% 0,31 1085,00 

12. Шницел, 100 

гр. 1бр. 1000 0,52 -5% 0,49 490,00 

20. Шишчета, 

пилешки,100 гр. 1 бр. 600 0,62 -5% 0,59 354,00 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДВХПР - с.Ровино би била 
80 109,70 лева /словом осемдесет хиляди сто и девет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, а не 
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оферираната от участника 80 084,48 лева /словом осемдесет хиляди и осемдесет и четири лева и 

четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. 

 

 

 В резултат на гореописаните несъответствия по различните обекти е предложена обща 
цена за изпълнение на поръчката 508 159,26 лева /словом петстотин и осем хиляди сто петдесет 
и девет лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС, която при точни и коректни изчисления, 
закръгляне на всички суми до втория знак след десетичната запетая и  коректно изписване на 
сумата съгласно предложения процент отстъпка, би била 508 383,00 лв. /словом петстотин и 

осем хиляди триста осемдесет и три лева / без ДДС. 

 

 

В забележка към т.16 - Цена и начин на образуване от Техническата спецификация, неразделна 
част от документацията за участие, възложителят изрично е указал, че при остойностяването на 
количествената сметка всеки участник следва да извърши изчисленията точно и коректно, като 

получените стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая. В резултат на 
допуснатите пропуски и несъответствия комисията не би могла да установи действителната 
воля на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и вместо него да 
определи нова цена в Ценовата оферта, изготвена по образец № 1, да формира нови проценти 

отстъпка и/или нови единични и общи цени съгласно условията на възложителя.  
Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по 
чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 
допускане на офертата, установяване на действителната воля на участника по отношение на 
цената за изпълнение на поръчката и извършване на правилното оценяване по показателя - 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) и  класиране на офертата му, съгласно одобрената 
методика за комплексна оценка. 

 

 

1.1.3. 

 

„ПАРТНЕРС“ ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и 

на тези, определени от възложителя. 
 

 

 

1.2. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

 

1.2.1. 

 

„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и 

на тези, определени от възложителя. 
 

 

1.2.2. 

 

ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите са редовни. 

 

Допуснати са обаче несъответствия и между оферираните надбавка/отстъпка в %, цена за ед. 

мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и обща определяема предлагана цена в лева без ДДС по 

следните позиции от приложената Остойностена количествена сметка, както следва: 
 

І. Прогнозни количества за нуждите на детска кухня и детските градини на територията 

на Община Смолян 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

33. Олио 

 

1 л 

 

6057 

 

1.88 -5% 1,77 10720,89 

42. Канела 1 бр. 606 0.18 - 0.18 190,08 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия. 
 

При така представения по отношение на артикула олио процент отстъпка,  изчисленията 
за оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и на общата определяема 
предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

33. Олио 

 

1 л 

 

6057 

 

1.88 -5% 1,79 10842,03 

 

При така оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) за артикула 
канела - изчисленията на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат 
извършени, както следва: 
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Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

42. Канела 1 бр. 606 0.18 - 0.18 109,08 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за детска кухня и детските 
градини на територията на Община Смолян би била 212 618,07 лева /словом двеста и дванадесет 
хиляди шестстотин и осемнадесет лева и седем стотинки/ без ДДС, а не оферираната от 
участника 212577,93 лева /словом двеста и дванадесет хиляди петстотин седемдесет и седем 

лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС. 

 

ІІ. Прогнозни количества за нуждите на ДВХПР „ Проф.д-р. Тодор Ташев“ с. Петково 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

16. Леща кг 2000 2,78 - 2,78 2 560,00 

 

При така оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) за артикула, 
изчисленията на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат 
извършени, както следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

16. Леща кг 2000 2,78 - 2,78 5 560,00 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДВХПР „ Проф.д-р. Тодор 

Ташев“ с. Петково би била 173 680,90 лева /словом сто  седемдесет и три хиляди шестстотин и 

осемдесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, а не оферираната от участника 170 680,90 лева 
/словом сто и седемдесет хиляди шестстотин и осемдесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС. 

 

ІІІ. Прогнозни количества за нуждите на ДСХ - с.Фатово 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

33. Олио ПВЦ л 6000 1,88 -5% 1,77 10620,00 
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При остойностяването на посочената позиция са налице аритметични несъответствия. 
 

При така представения по отношение на артикула олио процент отстъпка,  изчисленията 
за оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и на общата определяема 
предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както следва: 

 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

33. Олио ПВЦ л 6000 1,88 -5% 1,79 10740,00 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДСХ - с.Фатово би била 135 

561,00 лева /словом сто  тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и един лева / без ДДС, а не 
оферираната от участника 135 441,00 лева /словом сто тридесет и пет хиляди четиристотин 

четиридесет и един лева / без ДДС. 

 

 

ІV. Прогнозни количества за нуждите на ДВХПР - с.Ровино 

 

Предложение на участника: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

43. Олио 1 л. 4000 1.88 -5% 1,77 7080,00 

При остойностяването на посочената позиция са налице аритметични несъответствия. 
При така представения по отношение на артикула олио процент отстъпка,  изчисленията 

за оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и на общата определяема 
предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, както следва: 

 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

43. Олио 1 л. 4000 1.88 -5% 1,79 7160,00 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за ДВХПР - с.Ровино би била 104 

206,80 лева /словом сто и четири хиляди двеста и шест лева и осемдесет стотинки / без ДДС., а 
не оферираната от участника 104 126,80 лева /словом сто и четири хиляди сто двадесет и шест 
лева и осемдесет стотинки / без ДДС. 

 

В резултат на гореописаните несъответствия по различните обекти е предложена обща 
цена за изпълнение на поръчката 622 826,63 лева /словом шестстотин двадесет и две хиляди 

осемстотин двадесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/ без ДДС, която при точни и 

коректни изчисления и  коректно изписване на сумата съгласно предложения процент отстъпка, 
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би била 626 066,77 лв. /словом шестстотин двадесет и шест хиляди шестдесет и шест лева и 

седемдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 

В забележка към т.16 - Цена и начин на образуване от Техническата спецификация, неразделна 
част от документацията за участие, възложителят изрично е указал, че при остойностяването на 
количествената сметка всеки участник следва да извърши изчисленията точно и коректно, като 

получените стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая. В резултат на 
допуснатите пропуски и несъответствия комисията не би могла да установи действителната 
воля на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и вместо него да 
определи нова цена в Ценовата оферта, изготвена по образец № 1, да формира нови проценти 

отстъпка и/или нови единични и общи цени съгласно условията на възложителя.  
Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по 
чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 
допускане на офертата, установяване на действителната воля на участника по отношение на 
цената за изпълнение на поръчката и извършване на правилното оценяване по показателя - 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) и  класиране на офертата му, съгласно одобрената 
методика за комплексна оценка. 

 

 

 

1.3. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

 

1

1.3.1. 

 

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите 
са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. 
 

 

1

1.3.2. 

 

„СТИЕРА“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите 
са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. 
 

 

1

1.3.3. 

 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите 
са редовни. 

 

 

Допуснати са обаче несъответствия между оферираните надбавка/отстъпка в %, цена за 
ед. мярка (Ц предлагана в лева без ДДС) и обща определяема предлагана цена в лева без ДДС 

по следните позиции от приложената Остойностена количествена сметка, както следва: 
 

І. Прогнозни количества за нуждите на детска кухня и детските градини на територията 

на Община Смолян 

 Предложение на участника: 
 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

25. Ряпа 1 кг 
 

1500 0.90 +5% 0,94 1410,00 

27. Круши 1 кг 4770 2,30 -15% 1,95 9301,50 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия. 
При така представените по отношение на всеки от артикулите процент 

надбавка/отстъпка изчисленията за оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без 
ДДС) и на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, 

както следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

25. Ряпа 1 кг 
 

1500 0.90 +5% 0,95 1425,00 

27. Круши 1 кг 4770 2,30 -15% 1,96 9349,20 

 

В този случай общата определяема цена за изпълнение за детска кухня и детските 
градини на територията на Община Смолян би била 208 758,69 лева /словом двеста и осем 

хиляди седемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС, а не 
оферираната от участника 208 695,99 лева /словом двеста и осем хиляди шестстотин деветдесет 
и пет лева и деветдесет и  девет стотинки/ без ДДС. 

 

ІV. Прогнозни количества за нуждите на ДВХПР - с.Ровино 

 

Предложение на участника: 
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Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

19. Череши 1 кг 
 

500 1.50 - 5% 1,42 710,00 

26. Круши 1 кг 400 2,30 -15% 1,95 780,00 

 

При остойностяването на посочените позиции са налице аритметични несъответствия. 
При така представените по отношение на всеки от артикулите процент 

надбавка/отстъпка изчисленията за оферираната цена за ед. мярка (Ц предлагана в лева без 
ДДС) и на общата определяема предлагана цена в лева без ДДС следва да бъдат извършени, 

както следва: 

Артикул Мярка 

Количес
тво за  

36м.  

Базова цена 

за ед. мярка 

на „НСБ“ 

АД   (Ц 

НСБ) в лева 

без ДДС 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана от 

участника цена за 

ед. мярка (Ц 

предлагана) в лева 

без ДДС 

(5 + или – 5 x 6) 

Oбща определяема 

предлагана от 

участника цена в лева 

без ДДС 

( 4 x 7 ) 

1 3 4 5 6 7 8 

19. Череши 1 кг 
 

500 1.50 - 5% 1,43 715,00 

26. Круши 1 кг 400 2,30 -15% 1,96 784,00 

 

В този случай общата определяема цена за ДВХПР - с.Ровино би била 49 713,00 лева 
/словом четиридесет и девет хиляди седемстотин и тринадесет лева/ без ДДС, а не оферираната 
от участника 49 704,00 лева /словом четиридесет и девет хиляди седемстотин и четири лева/ без 
ДДС. 

 

В резултат на гореописаните несъответствия по различните обекти е предложена обща 
цена за изпълнение на поръчката 375 645,49 лева /словом триста седемдесет и пет хиляди 

шестстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС, която при точни и 

коректни изчисления и  коректно изписване на сумата съгласно предложения процент отстъпка, 
би била 375 717,19 лева /словом триста седемдесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет 
лева и деветнадесет стотинки/  без ДДС. 

 

В забележка към т.16 - Цена и начин на образуване от Техническата спецификация, 
неразделна част от документацията за участие, възложителят изрично е указал, че при 

остойностяването на количествената сметка всеки участник следва да извърши изчисленията 
точно и коректно, като получените стойности се закръглят до втория знак след десетичната 
запетая. В резултат на допуснатите пропуски и несъответствия комисията не би могла да 
установи действителната воля на участника по отношение на цената за изпълнение на 
поръчката и вместо него да определи нова цена в Ценовата оферта, изготвена по образец № 1, 

да формира нови единични и общи цени съгласно условията на възложителя.  
Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по 
чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 
допускане на офертата, установяване на действителната воля на участника по отношение на 
цената за изпълнение на поръчката и извършване на правилното оценяване по показателя - 



                                       

17 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) и  класиране на офертата му, съгласно одобрената 
методика за комплексна оценка. 

 

 

 

1.4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

1

1.4.1. 

 

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите 
са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. 
 

 

1

1.4.2. 

 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя 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 и същите 
са редовни. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. 
 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
І. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП и подробно изложените в настоящия протокол 

мотиви предлага за отстраняване следните участници:  

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

• „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД. 
 

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

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

• ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

• „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 
 

ІІ. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните участници по обособени 

позиции до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране: 
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1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

- ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“; 

- „ПАРТНЕРС“ ООД 

 

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

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

- „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД; 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД; 

- „СТИЕРА“ ЕООД; 

 

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

- „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД; 

- ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

 

2. След като по всички обособени позиции беше извършена проверка за съответствието 
на ценовите предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчката 
преди да извърши оценка на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) и класиране комисията пристъпи към проверка по всяка обособена позиция 
относно наличието на необичайно благоприятни оферти, при което направи следните 
констатации: 

По всички обособени позиции не е налице оферта, която да съдържа предложение, 
свързано с цена („Ценово предложение“), което подлежи на оценяване и да е с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

обособената позиция по същия показател за оценка („Цена за изпълнение на поръчката“). 

 

3. Комисията пристъпи по обособени позиции към оценки на допуснатите оферти по 

показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от 
възложителя методика за оценка на офертите. 

 

Методика за оценката на офертите – указания за оценка по показателя и класиране: 
 

Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

Общата цена за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на 
участника, изготвено съгласно Образец № 1. 

 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) е 70 % /седемдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 70 /седемдесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
О1 = О1 мин.  x  70  , където 

О1 у 

 

• О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 

• О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 

• О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 
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формула: 

 

 КО = О1 + О2 + О3 
 

 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

4. Резултатите от прилагането на формулата за оценка на допуснатите оферти на 
участниците по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени таблично по 

обособени позиции, както следва: 
 

 

4.1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

 

 

Оценяван участник 

 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката 

 

Оценка по показателя - 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 
ЕТ “Мирослав Кочмаров - РОСА МБ“  

527 155,06 лв.  
 

65,72 т. 
„Партнерс“ ООД  

494 918,15 лв.  
 

70 т. 

 

 

4.2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

 

 

Оценяван участник 

 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показателя - 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

 

„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 

 

600 225,40 лв. 
 

70 т. 

 

 

 

4.3. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 

Оценяван участник 

 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показателя - 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

 

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 

373 258,91 лв. 
 

70 т. 

 

„СТИЕРА“ ЕООД 

 

420 931,50 лв. 
 

62,07 т. 

 



                                       

20 

 

4.4. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5. 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Оценяван участник 

 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показателя - 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

 

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

 

121 595,78 лв.  
 

70 т. 

 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

135 694,75 лв. 
 

62,73 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и ценови предложения на оценяваните участници, описани в настоящия протокол 

от работата на комисията. 

 

 

5. Резултатите от прилагането на формулата за определяне на комплексна оценка на 
допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

 

5.1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение 
на заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка (О2)  

Предлож
ен срок за 

отстраня
ване на 

несъотве
тствия 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

отстранява
не на 

несъответс
твия (О3) 

Предлож
ена цена 

за 

изпълнен
ие на 

поръчкат
а 

Оценка по 

показателя 

- Цена за 

изпълнение 
на 

поръчката 

(О1) 

Общата 

комплексна 

оценка 

КО = 

О1+О2+О3 

 

ЕТ 

“Мирослав 
Кочмаров - 

РОСА МБ“ 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

527 155,06 

лв.  

 

65,72 т. 

 

95,72 т. 

„Партнерс“ 

ООД 
 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

494 918,15 

лв.  

 

70 т. 

 

100 т. 

 

 

 

5.2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение 
на заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка (О2)  

Предлож
ен срок за 

отстраня
ване на 

несъотве
тствия 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

отстранява
не на 

несъответс
твия (О3) 

Предлож
ена цена 

за 

изпълнен
ие на 

поръчкат
а 

Оценка по 

показателя 

- Цена за 

изпълнение 
на 

поръчката 

(О1) 

Общата 

комплексна 

оценка 

КО = 

О1+О2+О3 

 

„ДЕНИМО – 

АМ“ ЕООД 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

600 225,40 

лв. 

 

70 т. 

 

100 т. 

 

 

5.3. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
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Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение 
на заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка (О2)  

Предлож
ен срок за 

отстраня
ване на 

несъотве
тствия 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

отстранява
не на 

несъответс
твия (О3) 

Предлож
ена цена 

за 

изпълнен
ие на 

поръчкат
а 

Оценка по 

показателя 

- Цена за 

изпълнение 
на 

поръчката 

(О1) 

Общата 

комплексна 

оценка 

КО = 

О1+О2+О3 

 

„НАДЕЖДА 

2000“ ЕООД 

 

24 часа 
 

0,83 т. 

 

3 часа 
 

3,33 т. 

 

373 258,91 

лв. 

 

70 т. 

 

74,16 т. 

„СТИЕРА“ 

ЕООД 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

420 931,50 

лв. 

 

62,07 т. 

 

92,07т. 

 

 

5.4. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5. 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ  

 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение 
на заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка (О2)  

Предлож
ен срок за 

отстраня
ване на 

несъотве
тствия 

Оценка по 

показателя - 

Срок за 

отстранява
не на 

несъответс
твия (О3) 

Предлож
ена цена 

за 

изпълнен
ие на 

поръчкат
а 

Оценка по 

показателя 

- Цена за 

изпълнение 
на 

поръчката 

(О1) 

Общата 

комплексна 

оценка 

КО = 

О1+О2+О3 

 

„Анастас 
Анчев“ 

ЕООД 

 

3 часа 
 

6, 67 т. 

 

2 часа 
 

5 т. 

 

121 595,78 

лв.  

 

70 т. 

 

81,67 т. 

ЕТ “Чино-

Николай 

Чиновски“ 
 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

135 694,75 

лв. 

 

62,73 т. 

 

92,73 т. 

 
 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за определяне на 

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, 

описани в настоящия и предходния протокол от работата на комисията . 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците по обособени позиции, както 
следва:  

 

 1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

Класиране  
 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ПАРТНЕРС“ ООД 

 

100 т. 

 

ІІ място 

 

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“ 

 

95,72 т. 
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 2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

Класиране  
 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

3. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

Класиране  
 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„СТИЕРА“ ЕООД 

 

92,07т. 

 

ІІ място 

 

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 

74,16 т. 

 

 

 

 4. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5. 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

Класиране  
 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 
 

 

92,73 т. 

 

ІІ място 

 

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

 

81,67 т. 

 

ІІ. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с класираните на 
първо място участници при съществените обективирани условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работата на комисията. 
 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения 
не бяха заявени особени мнения.  

Настоящият протокол е технически съставен на 04.01.2018 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. 


