
ПРОТОКОЛ № 6 
 

за класиране 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, 04.12.2015 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; 
    

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 
участниците и съответствието на представените документите в Плик 3 с изискванията на 
възложителя за подбор, бяха изискани обосновки от участниците, които бяха преценени с оглед 
тяхната обективност, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на участниците, 
по критерия за оценка „ най-ниска цена” , и класиране на допуснатите участници в процедурата, 
по обособени позиции както следва. 

 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
 

І. Класира по критерий „Най-ниска цена” 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” , по обособени позиции, както следва: 
 
 
 
 



 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
 
1. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 
Ценово предложение: 116 020.83 лева без ДДС 

 
 2. „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД  
 Ценово предложение: 133 965.50 лева без ДДС 
  

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
  
 

1. ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ” 
Ценово предложение: 48 296.08 лева без ДДС 
 

 2. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 
Ценово предложение: 52 153.50 лева без ДДС 

 
3. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД 
Ценово предложение: 54 723.60 лева без ДДС 
  

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 
1. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ” 
Ценово предложение: 8 404.22 лева без ДДС 
 
 

 2. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД 
Ценово предложение: 16 347.80 лева без ДДС 

 
IІ. Предлага на възложителя да определи за изпълнители 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” , класираните на първо място участници, по обособени 
позиции, както следва: 

  
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 
 

 
1. „МИНЧЕВ - 64” ЕООД, 

 
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. ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ”, 
 
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. 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 
1. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”, 
 
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. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 07.12.2015 г. 
 

Председател: 
            Василка Мирчева-Паева  

  
/………………..................../ 

Членове: 
Виктор Монев 

 
/………………..................../ 

Методи Гатешки  
 

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

 
/………………..................../ 

Ема Шопова 
 

/………………..................../ 
 

Протоколът на комисията е предаден на управителя на УСХ ЕООД на 07.12.2015 г. в 16.00 часа. 
     

 
           

  УТВЪРДИЛ: ………………………  
 
  ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ  
  УПРАВИТЕЛ НА „УСХ“ ЕООД 

 


