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ДОКЛАД
От 07.03.2019 г. за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1/07.01.2019 г. на
Управителя на «Ученическо и столово хранене» ЕООД със задача да извърши подбор на
кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите в „Ученическо и столово хранене“
ЕООД оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и
столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“, открита с Решение
№ 1 / 26.11.2018 г. на Управителя на «Ученическо и столово хранене» ЕООД, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Мирчева - Паева – гл. счетоводител на „УСХ” ЕООД;
Членове:
1. Ема Шопова – счетоводител на „УСХ” ЕООД;
2. Мария Стратева – калкулант на „УСХ” ЕООД;
3. Методи Гатешки – финансов контрольор на „УСХ” ЕООД;
4. Васил Томов – правоспособен юрист – адвокат в АК - Смолян;;
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл.60, ал. 1 от ППЗОП
се състави настоящия доклад за резултата от работата на комисия, назначена със Заповед № 1 /
07.01.2019 г. на Управителя на «Ученическо и столово хранене» ЕООД.
На 07.01.2019 г. комисията се събра в 10:00 часа. След откриване на заседанието и
получаване на регистъра на постъпилите оферти, комисията установи, че за участие в
горепосочената обществена поръчка в срока за подаване на оферти, са постъпили пет оферти
за участие от:
1. „АСЕНОВ“ ЕООД, с адрес: гр. Смолян, ул. Евредика № 10, вх. А, ап. 7 с вх. № 1 /
03.01.2019 г., постъпила в 16:42 ч, за ОП № 3;
2. „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, с адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул.
„Анастасия Тошева“ № 2 с вх. № 2 / 04.01.2019 г., постъпила в 11:08 ч., за ОП № 1, ОП № 2 и
ОП № 4;
3. „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, с адрес: гр. Смолян, ул. „Боровец“ № 20, с вх. № 3 /
04.01.2019 г., постъпила в 15:47 ч., за ОП № 5;
4. „ПАРТНЕРС“ ООД, с адрес: гр. Смолян, ул. „Тракия“ № 2, с вх. № 4 / 04.01.2019 г.,
постъпила в 15:52 ч., за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
5. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, с адрес: гр. Смолян, ул. „Оборище“ № 1, с
вх. № 5 / 04.01.2019 г., постъпила в 16:55 ч., за ОП № 5;
Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации, в съответствие с
изискването на чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
Офертите са представени в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост и са надписани. Комисията оповести съдържанието на опаковките и извърши проверка
за наличието на непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за изпълнение
на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, с което приключи
публичната част на заседанието.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на
участниците и критериите за подбор.
В тази връзка комисията направи следните констатации:
По Оферта № 1 – Участник „АСЕНОВ“ ЕООД:
Офертата е подадена в непрозрачна опаковка, в която се съдържа:
1. Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №9;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен в
електронен вид;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 – образец
Приложение №3;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец
Приложение №4;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – образец Приложение №5;
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
образец Приложение №6;
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП № 3;
8. Свидетелство за регистрация на МПС издадени от МВР и Удостоверение за
регистрация на същите МПС издадено от ОДБХ гр. Смолян – 2 бр.,
9. Удостоверение за регистрация на търговски обект издадено от БАБХ.
Констатации: В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности участника не е попълнил нищо. В Обявлението за обществена
поръчка и в документацията за участие - Раздел 5.3. Технически и професионални
способности, Възложителят е заложил изискване участниците да разролагат:
- Поне един търговски обект или склад на територията на общ. Смолян, доказателства
за което се представят преди сключване на договор.
- Поне две МПС, притежаващо необходимите разрешителни /ако се изискват такива/,
издадени от компетентния орган, за транспортиране на продуктите предмет на съответната
обособена позиция. Ако кандидатите участват за повече от една обособена позиция, следва да
притежават отделни МПС, с разрешително за транспортиране за различните видове продукти
предмет на обособената позиция за което се представят доказателства преди сключване на
договор.
С оглед преценка дали участника отговаря на тези изисквания информация за това
следва да се съдържа в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности участника.
ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис, поради което не става ясно от името на
кого е подаден същия. На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП Единният европейски документ за

обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. ЕЕДОП се представя от
участниците само в електронен вид, цифрово подписан pdf файл и съответния му XML файл.
С оглед на направените констатации комисията указа на участник „АСЕНОВ“ ЕООД,
в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи ЕЕДОП с
попълнена Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности
участника, подписан с електронен подпис от името на управителя на търговското дружество –
Асен Петров Асенов, прокуриста Петър Асенов Асенов и представителя на „ДЕЛИВЪРИ
СМОЛЯН“ ЕАД – едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
По Оферта № 2 – Участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД:
1.Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №9 за ОП № 1,
ОП № 2 и ОП № 4;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен в
електронен вид за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение №3 за
ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
4.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец
Приложение №4 за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
5.Декларация за срока на валидност на офертата – образец Приложение №5 за ОП №
1, ОП № 2 и ОП № 4;
6.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
образец Приложение №6 за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
7.Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП № 1, ОП № 2 и
ОП № 4;
8.Свидетелство за регистрация на МПС издадени от МВР и Удостоверение за
регистрация на същите МПС издадено от ОДБХ гр. Смолян – 2 бр.,
9.Удостоверение за регистрация на търговски обект издадено от БАБХ.
Констатации: В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности участника не е попълнил нищо. В Обявлението за обществена
поръчка и в документацията за участие - Раздел 5.3. Технически и професионални
способности, Възложителят е заложил изискване участниците да разролагат:
- Поне един търговски обект или склад на територията на общ. Смолян, доказателства
за което се представят преди сключване на договор.
- Поне две МПС, притежаващо необходимите разрешителни /ако се изискват такива/,
издадени от компетентния орган, за транспортиране на продуктите предмет на съответната
обособена позиция. Ако кандидатите участват за повече от една обособена позиция, следва да
притежават отделни МПС, с разрешително за транспортиране за различните видове продукти
предмет на обособената позиция за което се представят доказателства преди сключване на
договор.
С оглед преценка дали участника отговаря на тези изисквания информация за това
следва да се съдържа в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности участника.
ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис, поради което не става ясно от името на
кого е подаден същия. На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП Единният европейски документ за
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. ЕЕДОП се представя от
участниците само в електронен вид, цифрово подписан pdf файл и съответния му XML файл.

С оглед на направените констатации комисията указва на участник „БРАДЪРС
КОМЕРС“ ООД, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи
ЕЕДОП с попълнена Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности участника, подписан с електронен подпис от името на двамата управители на
търговското дружество – Таньо Митков Георгиев и Георги Митков Георгиев.
По Оферта № 3 – Участник „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД:
Офертата е подадена в непрозрачна опаковка, в която се съдържа:
1.Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №9;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен в
електронен вид;
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение №3 за
ОП № 5;
4.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец
Приложение №4;
5.Декларация за срока на валидност на офертата – образец Приложение №5;
6.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
образец Приложение №6;
7.Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП № 5;
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани.
По Оферта № 4 – Участник „ПАРТНЕРС“ ООД:
1.
Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №9 за ОП №
1, ОП № 2 и ОП № 4;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен в
електронен вид за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
3.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение
№3 за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
4.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец
Приложение №4 за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
5.
Декларация за срока на валидност на офертата – образец Приложение №5 за ОП
№ 1, ОП № 2 и ОП № 4;
6.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
образец Приложение №6 за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
7.
Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП № 1, ОП № 2
и ОП № 4;
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани.
По Оферта № 5 – Участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“:
Офертата е подадена в непрозрачна опаковка, в която се съдържа:
1.
Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №9;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен в
електронен вид;

3.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец Приложение
№3 за ОП № 5;
4.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец
Приложение №4;
5.
Декларация за срока на валидност на офертата – образец Приложение №5;
6.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
образец Приложение №6;
7.
Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП № 5;
8.
Свидетелство за регистрация на МПС издадени от МВР и Удостоверение за
регистрация на същите МПС издадено от ОДБХ гр. Смолян – 3 бр.,
9.Удостоверение за регистрация на производствен обект издадено от БАБХ.
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани.
Работата на комисията продължи в пълен състав на 25.01.2019 г., от 10.00 часа, за да
разгледа допълнително представените от участниците документи.
В деловодството на „УСХ“ ЕООД са постъпили:
1.Плик с надпис допълнителни документи за подбор от частник „БРАДЪРС
КОМЕРС“ ООД, вх. № 9 от 18.01.2019 г.;
2.Плик с надпис допълнителни документи за подбор от участник „АСЕНОВ“ ЕООД,
вх. № 10 от 22.01.2019 г.;
Видно от входящите номера допълнителните документи за подбор са подадени в
указания срок. След като комисията ги разгледа се установи, че същите са попълнени
правилно и са подписани от надлежните лица съгласно дадените от комисията указания.
Комисията единодушно реши да допусне всички участници до следващия етап и пристъпи към
разглеждане на техническите предложения на участниците и след обобщаване на резултаите
от разглеждането, установи:
1.Техническото предложение за изпълнение на ОП № 3 на участник „АСЕНОВ“
ЕООД, (Приложение №3) е по приложения образец на документацията и в съответствие с
изискванията на Възложителя.
2. Техническите предложения за изпълнение на ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4 на
участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, (Приложение №3) са по приложения образец на
документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя.
3.Техническото предложение за изпълнение на ОП № 5 на участник „АНАСТАС
АНЧЕВ“ ЕООД, (Приложение №3) е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя.
4. Техническите предложения за изпълнение на ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4 на
участник „ПАРТНЕРС“ ООД, (Приложение №3) са по приложения образец на документацията
и в съответствие с изискванията на Възложителя.
5.
Техническото предложение за изпълнение на ОП № 5 на участник ЕТ
„ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, (Приложение №3) е по приложения образец на
документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя.
След обсъждане комисията единодушно реши - допуска всички участници до
следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията насрочва заседанието за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” на 11.02.2019 г. от 10:00 часа.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участнците не покъсно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение
в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
На 11.02.2019 г. в 10:00 часа се проведе открито заседание на комисията. На
заседанието присъстваха всички членове на комисията.
На заседанието присъстваха:
1.Вежданка Захариева Минчева, представител по търговска регистрация на участник
„Партнерс“ ООД;
2.Катерина Христова Маркова, упълномощен представител на ЕТ „Чино – Николай
Чиновски“.
Представителите на участниците попълниха и подписаха присъствен списък, а
упълномощения представител удостовери представителната си власт с нотариално заверено
пълномощно, копие от което беше приложено към процедурата.
Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите
предложения на допуснатите участници по реда както следва:
1. „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 3;
2. „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
3. „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 5;
4. „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
5. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, за ОП № 5;
Комисията и присъстващите външни представители не предявиха претенции относно
целостта на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията
оповести публично предложенaта цена образувана при единични цени на артикулите по
единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение №7, както следва:
1. „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 3 – 21,25 /двадесет и един лева и двадесет и
пет стотинки/ лева без ДДС;
2. „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора,
за ОП № 1 – 125,25 /сто двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 2 – 152,37 /сто петдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 4 – 47,97 /четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ лева без
ДДС;
3. „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 5 – 18 318,58 /осемнадесет хиляди
триста и осемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ лева без ДДС;
4. „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян,
за ОП № 1 – 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 2 – 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 4 – 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без ДДС;
5. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и
седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС.
Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията и от външен
представител.
Предлаганите от участниците цени бяха отбелязани и в табличен вид:
№

Име на фирма

Позиция 1
Месо, месни
продукти и
риба

Позиция 2
Пакетаж
варива,
яйца и
консерви

Позиция 3
Захарни
изделия и
безалк.
напитки

Позиция 4
Мляко и
млечни
продукти

Позиция 5
Хляб и
хлебни
изделия

1.
2.
3.
4.
5.
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Комисията провери сбора от предложените единични цени на участниците.
Установи се, че сбора от предложените от участник „Атанас Анчев“ ЕООД единични
цени не отговаря на предложената крайна цена. Сбора от единичните цени е 10,47 лева без
ДДС, а предложената крайна цена е 18 318,58 лева без ДДС.Комисията няма право да иска
разяснения от участниците отнасящи се до техническото предложение за изпълнение или
ценовото предложение, поради което не може да се прецени дали изписаните единични цени
са верни и техния реален сбор или посочената като крайна цена в ценовото предложение. С
оглед това офертата на „Атанас Анчев“ ЕООД не отговаря на заложените от възложителя в
документацията изисквания за попълване и представяне на ценовото предложение, което пък
от своя страна е основание за отстраняване от процедурата.
Сбора от единичните цени на останалите кандидати отговарят на предложената обща
цена.
На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска
предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на допуснатите
участници в обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на хранителни
продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по
обособени позиции“:
Обособена позиция № 1 – Доставка на месо и месни продукти и риба.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за № 1
– 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 1 – 125,25 /сто двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/
лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 – Доставка на пакетаж, варива, яйца, консерви.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за
ОП № 2 – 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 2 – 152,37 /сто петдесет и два лева и тридесет и седем
стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 – Доставка на захарни изделия и безалкохолни напитки.
1.Първо място участник „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, с предложена цена за ОП
№ 3 – 21,25 /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.

Обособена позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за
ОП № 4 – 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 4 – 47,97 /четиридесет и седем лева и деветдесет и седем
стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб и хлебни изделия.
1. Първо място участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, с
предложена цена за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без
ДДС
Обособена позиция № 6 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци – няма
подадена оферта.
Приложение:
1. Протокол № 1 / 07.01.2019 г.;
2. Протокол № 2 / 25.01.2019 г.;
3. Протокол № 3 / 11.02.2019 г.;
4. Документация
5. Оферти;
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Настоящият доклад ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на
настоящата процедура се предаде на Управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД на
11.03.2019 год.
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