
ПРОТОКОЛ № 4 
 

за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, подадени от 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по 
смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД”, която обществена поръчка е открита с Решение № 1 от 02.09.2015 г., 
обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 
01460-2015-0001 

 

Днес, 25.11.2015 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 № 135 от 13.10.2015 г. управителя на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД се събра комисия в състав: 

 

 Председател:    Василка Мирчева-Паева – гл. счетоводител; 
 Членове:     Ема Шопова – оперативен счетоводител; 
       Мария Стратева – калкулант;  
       Методи Гатешки – финансов контрольор; 

   Виктор Монев – експерт юрист; 
     

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.68 и сл. от 
ЗОП за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, оценяване и класиране на 
офертите на допуснатите участници, подадени в процедурата. 
 

Комисията направи следните 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщение до участниците с изх. 
№ ДЛ00088 от 20.11.2015г., съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения е публикувано в профила на купувача.  

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха следните лица: 
 2.1. Катерина Маркова – пълномощник на собственика на ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ 
ЧИНОВСКИ” – участник в процедурата.   
 3. След като се установи формалната допустимост на предложенията на участниците и 
съответствието на представените документи в Плик № 1 и 2 с изискванията на възложителя, 
комисията обяви гласно на присъстващите представители на участниците протоколното си 



решение от предходните заседания и пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена 
на допуснатите участници, по обособени позиции, както следва: 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 

1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 118 038.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 133 965.50 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

3.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „МИНЧЕВ - 64” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 116 020.83 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
 

1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 54 723.60 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 



2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ”  Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 48 296.08 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

3.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „МИНЧЕВ - 64” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 52 153.50 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 

1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 16 347.80 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 8 404.22 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

3.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 



 
 11 728.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове и количества 
хранителни продукти и оферирани единични цени съгласно приложената остойностена 
количествена сметка. 
 

4. Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени за 
изпълнение на поръчката, след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 
Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и верността и 
точността на извършените калкулации. Установи се, следното:  

4.1. Участникът „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, по: 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 
 е допуснал следните несъответствия в изготвената от него ценова оферта: 
 В офертата си, по същество, участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката: 
118 038.00 лева без ДДС, която цена, съгласно условията на обществената поръчка, посочени в 
т. 8 от Описание и специфични условия на поръчката - Том ІІ – Книга І, неразделна част от 
документацията за участие, трябва да е формирана на база на видове и количества хранителни 
продукти и оферирани единични цени, съгласно приложената остойностена количествена 
сметка. При проверка на аритметичния сбор на общите предложени от участника цени, за всеки 
от петнадесетте артикулите, включени в обособената позиция в представената количествена 
сметка, се установи, че същият е 118 030.00 лв. без ДДС, както е и изписан собственоръчно от 
участника. Така идентифицираното по-горе несъответствие не дава възможност на комисията 
безспорно да установи волята участника при определяне на цената за изпълнение на поръчката, 
поради което и основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и 
класиране на офертите“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с 
чл.54, ал.1 от ЗОП предлага участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД за 
отстраняване от процедурата по Обособена позиция № 1. 

Останалите участници в процедурата са извършили изчисленията коректно и точно, без 
отклонения. Ценовите им предложения в процедурата са валидни и съобразени с изискванията 
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 
 5. Преди да допусне до оценка ценовите предложения на участниците, по критерий „най-
ниска цена”, комисията провери за наличието на ценови предложения, които са с повече от 20 
на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 
същия показател за оценка, по всяка от обособените позиции, съобразно разпоредбата на чл. 70, 
ал. 1 от ЗОП, както следва:   
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 
 1. „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД  
 2. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 
 Тъй като по обособената позиция допуснатите участници са по-малко от трима, 
разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП е неприложима. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 



 1. Офертата на участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД не съдържа 
предложение, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти. 
 
 2. Офертата на участника ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ”  не съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 3. Офертата на участника „МИНЧЕВ - 64” ЕООД не съдържа предложение, което при 
определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 
 1. Офертата на участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД не съдържа 
предложение, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти. 
 
 2. Офертата на участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  съдържа 
предложение, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти. 
 
 3. Офертата на участника „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И : 
 

 
 

І. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и 
класиране на офертите“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с 
чл.54, ал.1 от ЗОП и въз основа подробно изложените мотиви в настоящия протокол, предлага 
участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД за отстраняване от процедурата по 
Обособена позиция № 1. 

 
ІI.  На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника ЕТ „ЧИНО – 

НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение 
на поръчката, за обособена позиция № 3. 

 
ІII.  На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника „АНАСТАС 

АНЧЕВ” ЕООД подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 
поръчката, за обособена позиция № 3. 



 
IV.  Определя срок за представянето на обосновките по предходните точки от II и III - 3 

/три/ работни дни, считани от получаването на искане за това. 
 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 25.11.2015 г. 

 
 

Председател: 
            Василка Мирчева-Паева  

  
/………………..................../ 

Членове: 
Виктор Монев 

 
/………………..................../ 

Методи Гатешки  
 

/………………..................../ 
Мария Стратева  

 
/………………..................../ 

Ема Шопова 
 

/………………..................../ 
 

 


