
ПРОТОКОЛ № 5 
 

за разглеждане на обосновките на предложената цена за изпълнение, представени 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, 03.12.2015 г. в 11:00 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 № 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.70, ал.2 и 
3 от ЗОП. 
 
 1.1. След като беше установено, че офертата на участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ 
ЧИНОВСКИ”  съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена 
позиция № 3, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените в 
останалите оферти съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 3, комисията 
осъществи правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00088 от 
25.11.2015г. от участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ” се изиска да представи в 
срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената 
цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3. Получаването на уведомлението 
от страна на участника е удостоверено с известие за доставяне от 26.11.2015 г.  Преди изтичане 
на срока в деловодството на „УСХ“ ЕООД с вх. № 90 от 01.12.2015г. се установи, че е заведена 
обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3. 
 

  

  
 



 1.2. След като беше установено, че офертата на участника „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД 
съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 3, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с повече 
от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените в останалите оферти 
съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 3, комисията осъществи правомощието 
си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00088 от 27.11.2015г. от участника 
„АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД се изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 
уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, 
за обособена позиция № 3. Получаването на уведомлението от страна на участника е 
удостоверено с известие за доставяне от 27.11.2015 г.  Преди изтичане на срока в деловодството 
на „УСХ“ ЕООД с вх. № 91 от 02.12.2015г. се установи, че е заведена обосновка на 
предложената цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3. 
 
 2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  обосновка: 
 

2.1. След подробен анализ на обосновката на ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ 
ЧИНОВСКИ” ДЗЗД комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, 
ал.2, т.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството не следва да бъде отхвърлена, за 
обособена позиция № 3, а обосновката да бъде приета. 
 
 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 
позиция № 3 от 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, с разработени финансови разчети и отчитане на разходите по 
производство и реализация на отделните видове продукти; с дългогодишни делови отношения с 
контрагенти за доставка на основните суровини за производство на продукцията и договорени 
привилегии и допълнителни отстъпки; с обстоятелството, че участникът е официален 
дистрибутор на „Топаз Мел“ ООД, поради което се ползва преференциални цени за доставка на 
брашно; наличие на склад за брашно с големи запаси, което гарантира запазване на нивата на 
цените и обезпечаване на доставките; наличие на собствена производствена база, закупена през 
2001 г.; наличие на собствен автомобилен парк, предназначен за доставки на хранителни 
продукти; наличие на преференциални условия за зареждане на автомобили; наличие на 
собствен финансов ресурс.  
 Разчета на разходите е представен в следния вид:  
 
 
 

   
 



   
 

   
 

      
 

 
 
 Наред с това, участникът е представил и следните доказателства: Нотариален акт за 
собственост на сграда; удостоверение за регистрация на склад; 4 бр. фактури за доставка на 
брашно; 7 бр. фактури за доставка на горива; Договор с доставка на брашно с договорена 
преференциална цена; 
 



 Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които следва да отговори 
подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП.  
 За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 
обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 
участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 
помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 
които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства.  
 Това задължение участникът е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в 
обосновката, са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, като 
съображенията за това са следните: За ценообразуването са релевантни следните 
ценообразуващи фактори - стойността на суровини/материали/опаковки, печалба за 
изпълнителя /при положение че участникът предвижда реализиране на печалба от изпълнението 
на поръчката/ и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора /разходи за 
мобилизация, труд, възнаграждения, oсигурителни плащания, свързани с работата на екипа на 
участника; разходи за складиране, съхранение, енергия; транспорт франко съответния стол, 
техническа обезпеченост/. 
 Всички основни разходи, като стойността на суровини/материали/опаковки, печалба за 
изпълнителя и необходимите за изпълнението неизбежни разходи по договора /разходи за 
мобилизация, труд, възнаграждения, oсигурителни плащания, свързани с работата на екипа на 
участника; разходи за складиране, съхранение, енергия; транспорт франко съответния стол, 
техническа обезпеченост/, са детайлно онагледени за всеки отделен артикул включен в 
обособената позиция. Подробно и детайлно са описани и калкулирани всички ценообразуващи 
елементи, като е видна тяхната равностойност. Реалността на предложените цени, по отделни 
артикули, се обосновава с приложените доказателства – договор и приложени към него фактури 
за покупка на основни хранителни продукти, от които е видно, че действително при покупка, 
участникът получава преференциална цена, по-ниска от пазарната; договор и приложени към 
него фактури за покупка на горива, от които е видно че участника се ползва от преференциални 
цени. Наличието на собствени производствена и складова база, разположението на които е 
доказана с приложени договори за покупко-продажба, следва да се приеме като обективно 
обстоятелство обосноваващо предложената, по-ниска цена, с оглед факта, че участникът при 
ценообразуване няма да включва стойността на наем на недвижими имоти и производствено 
оборудване, което е съществен фактор при ценообразуването. Наред с това, наличието на 
собствена складова обезпечава участника с основни суровини и гарантира запазване на цените, 
за относително продължителен период от време. В обосновката на участника са засегнати 
всички съществени фактори на ценообразуването, идентифицирани по-горе от  комисията. 
 Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 
членовете си счита, че участникът доказва реалността и обективността на предложената цена за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3. 
 
 3. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД обосновка: 
 
 3.1. След подробен анализ на обосновката на „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД комисията 
прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3 от ЗОП, поради което офертата на 
дружеството следва да бъде отхвърлена, за обособена позиция № 3, а обосновката да не бъде 
приета. 
 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 
позиция № 3 от 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, с разработени примерни калкулации на три от артикулите включени  в 
обособената позиция; с наличието на техническо оборудване, намаляващо ръчния труд в 
производството; разработена организация за пласмент, гарантираща навременна доставка и 
липса на допълнителни разходи за транспорт.  



 Примерните калкулации са представени в следния вид:  

 
 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 
отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. За да 
бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 
свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното 
техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ. В 
случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат 
да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е 
изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими 



към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, като съображенията за това са 
следните: За ценообразуването са релевантни следните ценообразуващи фактори - стойността 
на суровини/материали/опаковки, печалба за изпълнителя /при положение че участникът 
предвижда реализиране на печалба от изпълнението на поръчката/ и необходими за 
изпълнението неизбежни разходи по договора /разходи за мобилизация, труд, възнаграждения, 
oсигурителни плащания, свързани с работата на екипа на участника; разходи за складиране, 
съхранение, енергия; транспорт франко съответния стол, техническа обезпеченост/. 
 Изготвените примерни калкулации, аргументират цената, по отношение на три от 
деветнадесетте артикула, включени в обособената позиция. Задължение на участника е да 
изложи предвижданията си за ценообразуването по отношение и на останалите шестнадесет 
артикула, включени в обособената позиция. Не са видни предвижданията на участника за 
ценообразуване, поради което същите се явяват необосновани и недоказани. Не са видни 
конкретни решения за формиране на предложената от участника цена по обособената позиция, 
тъй като не е посочено как е достигнато до приетите цени по всеки един от артикулите 
включени в обособената позиция, като по никакъв начин не е изяснено дали те ще са 
достатъчни за обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 

Комисията споделя становището, че в оперативната самостоятелност на участника е да 
извърши собствена преценка за финансовите измерения на своето предложение, в това число 
размерите на предложената за изпълнението на поръчката цена, показатели, свързани с 
реализирането на доставките, и процент на печалба, но при всички положения направените 
предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с 
точно стойностно определяне са продиктували числовите изражения на оферираните единични 
цени, което от участника не е извършено, по отношение на всички артикули включени в 
обособената позиция.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън изтъкнатите 
обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо 
свързани с изпълнението на поръчката задължения, ценовата оферта на участника се основава 
на предвиждания с неопределено стойностно изражение, като не са отчетени спецификите на 
всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 
при определянето на финансовото предложение, въз основа на които пропуски от участника не 
е удостоверено наличието на предложение, което да обезпечава качественото изпълнение на 
поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната цена, която е с повече 
от значително по-ниска от средната цена на останалите участници. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 
членовете си счита, че участникът „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД не доказва реалността и 
обективността на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, като направеното планиране 
не дава пълни гаранции за качествено изпълнение на доставките за периода на действие на 
договора. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АНАСТАС АНЧЕВ” 
ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи 
значително ниската предлагана цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция. 

 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  

Р Е Ш И: 
 

I.  Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 
участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ” предложение, досежно оферираната цена 
за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3, за обективна, реална и обоснована, 
поради което на основание чл.70, ал.2, т. 2 от ЗОП не предлага посочения участник за 
отстраняване, за обособена позиция № 3. 

 



IІ. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 
участника „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД предложение, досежно оферираната цена за 
изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3, за необективна, нереална и необоснована, 
поради което на основание чл.70, ал.3 от ЗОП предлага посочения участник за отстраняване, за 
обособена позиция № 3. 
 

ІII. В съответствие с разпоредбите на ЗОП комисията допуска до оценка по показателя 
“ най-ниска цена” , следните участници: 

 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 
 1. „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД  
 2. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 

 
 1. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД  
 2. ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ”  
 3. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД  
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 
 1. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД 
 2. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  
  

 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 04.12.2015 г. 
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Методи Гатешки  
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Мария Стратева  
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Ема Шопова 
 

/………………..................../ 
 

 


