
Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ___ /08.12.2015 г., гр. Смолян 
 
На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, във връзка с мое Решение № 1 от 02.09.2015г. за 
откриване на 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 вписанa в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 
01460-2015-0001 и във връзка с протокол № 1 от 10.11.2015 г., протокол № 2 от 18.11.2015 г., 
протокол № 3 от 20.11.2015 г., протокол № 4 от 25.11.2015 г., протокол № 5 от 04.12.2015 г. и 
протокол № 6 от 07.12.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 135/13.10.2015 г. и 
приключила работа на 07.12.2015 г. 
 
 

I. О Б Я В Я В А М 
К Л А С И Р А Н Е Т О 

 
 

 На 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 
 

Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „ Указания 
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 



нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали се е като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за доставки, в това число за доставки на 
хранителни продукти, с изпълнени подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени 
работи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Класираният на първо място участник „МИНЧЕВ - 64” ЕООД е представил цена за 
изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, 
посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и 
мотивирано в протокол № 1 от 10.11.2015 г., протокол № 2 от 18.11.2015 г., протокол № 3 от 
20.11.2015 г., протокол № 4 от 25.11.2015 г., протокол № 5 от 04.12.2015 г. и протокол № 6 от 
07.12.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 135/13.10.2015 г. и приключила работа 
на 07.12.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника „МИНЧЕВ - 64” ЕООД, на първо място в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с 
предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”, по обособена 
позиция № 1. 
 

 
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 

 
Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „ Указания 
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали се е като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за доставки, в това число за доставки на 
хранителни продукти, с изпълнени подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени 



работи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Класираният на първо място участник ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ”  е представил цена за 
изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, 
посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и 
мотивирано в протокол № 1 от 10.11.2015 г., протокол № 2 от 18.11.2015 г., протокол № 3 от 
20.11.2015 г., протокол № 4 от 25.11.2015 г., протокол № 5 от 04.12.2015 г. и протокол № 6 от 
07.12.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 135/13.10.2015 г. и приключила работа 
на 07.12.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника ЕТ „ВЕЛИН ХАДЖИЕВ” , на първо място в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с 
предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД” , по обособена 
позиция № 2. 
 

 
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 

 
Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „ Указания 
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали се е като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за доставки, в това число за доставки на 
хранителни продукти, с изпълнени подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени 
работи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Класираният на първо място участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ”  е 
представил цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно 
описано и мотивирано в протокол № 1 от 10.11.2015 г., протокол № 2 от 18.11.2015 г., 



протокол № 3 от 20.11.2015 г., протокол № 4 от 25.11.2015 г., протокол № 5 от 04.12.2015 г. и 
протокол № 6 от 07.12.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 135/13.10.2015 г. и 
приключила работа на 07.12.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ” , на първо място в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 
процедура, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД” , по обособена 
позиция № 3. 
 

IІ. О Т С Т Р А Н Я В А М   О Т   У Ч А С Т И Е   В 
П Р О Ц Е Д У Р А Т А   С Л Е Д Н И Т Е 

У Ч А С Т Н И Ц И: 
 
 
 1. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, по:  

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 
 

 
Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки 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. 

 
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 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 отстранявам участника „ЕС ЕНД ДИ 
КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД от участие в процедурата по Обособена позиция № 1. 

 
 2. „АНАСТАС АНЧЕВ” ЕООД, по:  
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 



 
Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3, предл. 2 от 

Закона обществени поръчки – Комисията не е приела обосновката на участника за 
предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена позиция 2, поради липса 
на изложени 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 или получаване на държавна помощ. 

 
 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 протокол № 5 от 04.12.2015 г. на комисията, 
назначена с моя Заповед № 135/13.10.2015 г. 

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, 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 седемнадесет 
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. 

Споделям 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 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 считам, 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 считам, 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. 
 
 

III. О П Р Е Д Е Л Я М 
 
 

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” , 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. 
 
            На основание чл. 73, ал. 3 вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП препис от 
настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от издаването му лично 
срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

 
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 
 

 
 
ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ 
Управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД 
 

                                   
 
 


