
ПРОТОКОЛ № 3 
 

за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, 
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 18.12.2014г., обявлението за която 
обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при 
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 01460-
2014-0002 

 

Днес, 09.02.2015 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 № 6 от 27.01.2015 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. 
 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
 
 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП участниците са уведомени 
чрез съобщение в профила на купувача от 04.02.2015 г., съдържащо датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения.  
 2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, нито представители на 
средствата за масово осведомяване или други лица.  
 3. Комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на 
допуснатите участници, които се установи, че отговарят на изискванията за подбор. 



 3.1. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 
„ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 
 

� За обособена позиция№ 1: 
•  Ценова оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3 
• Остойностена количествена сметка. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Ценово предложение в размер на: 26 371.40 лева /словом двадесет и шест 
хиляди триста седемдесет и един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, която 
цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 
оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена 
сметка. 

 
� За обособена позиция№ 2: 

•  Ценова оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3 
• Остойностена количествена сметка. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Ценово предложение в размер на: 26 694.50 лева /словом двадесет и шест 
хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, 
която цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 
оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена 
сметка. 

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

� За обособена позиция№ 1: 
•  Ценова оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3 
• Остойностена количествена сметка. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Ценово предложение в размер на: 26 318.69 лева /словом двеста и шестдесет 
хиляди триста и осемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС, която 
цена е формирана на база на видове и количества хранителни продукти и 
оферирани единични цени съгласно приложената остойностена количествена 
сметка. 

 
� За обособена позиция№ 2: 

•  Ценова оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3 
• Остойностена количествена сметка. 

 
 



ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Ценово предложение в размер на: 25 066.16 лева /словом двадесет и пет хиляди 
и шестдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС, която цена е 
формирана на база на видове и количества хранителни продукти и оферирани 
единични цени съгласно приложената остойностена количествена сметка. 

 
4. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и 

верността и точността на извършените калкулации. Установи се, че участниците 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. След като направи горните констатации комисията пристъпи към оценяване 

на офертите на допуснатите участници, по критерий за оценка „най-ниска цена”, както 
следва:  

- „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД и „МИНЧЕВ-64” ЕООД 

6. Указания за определяне на оценката на офертите 

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 

Оценяването се извършва поотделно за всяка обособена позиция. 

Оценяване на ценовите предложения ще бъде извършено само на тези  
участници, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и на 
изискванията за финансово и икономическо състояние и технически възможности. 

Участникът предложил най-ниска цена ще бъде класиран на първо място.     

В случай, че най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията за 
оценка на офертите провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

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” , както 
следва: 

 



• ОП 1: Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви: 
 

1. „МИНЧЕВ-64” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 26 318.69 
лева /словом двеста и шестдесет хиляди триста и осемнадесет лева и шестдесет и 
девет стотинки/ без ДДС;  

2. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на 
поръчката: 26 371.40 лева /словом двадесет и шест хиляди триста седемдесет и 
един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 

• ОП 2: Доставка на мляко и млечни продукти; 
 
1. „МИНЧЕВ-64” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 25 066.16 

лева /словом двадесет и пет хиляди и шестдесет и шест лева и шестнадесет 
стотинки/ без ДДС;  

2. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на 
поръчката: 26 694.50 лева /словом двадесет и шест хиляди шестстотин деветдесет 
и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС.  

II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнител 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”  класираният на 
първо място участник, за всяка обособена позиция, а именно: 

• ОП 1: Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви: 
 

„МИНЧЕВ-64” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 
следните съществени условия, обективирани от участника в предложението му: 

• предложена цена за изпълнение на поръчката: 26 318.69 лева /словом двеста 
и шестдесет хиляди триста и осемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ без 
ДДС;  

• срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 30 /словом 
тридесет/ календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 
доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона 
за счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на 
хранителните продукти в съответното място за изпълнение на доставките и 
двустранно подписан приемно-предавателен протокол. 

 
• ОП 2: Доставка на мляко и млечни продукти: 

 
„МИНЧЕВ-64” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 
следните съществени условия, обективирани от участника в предложението му: 

• предложена цена за изпълнение на поръчката: 25 066.16 лева /словом 
двадесет и пет хиляди и шестдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ без 
ДДС;  
 



• срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 30 /словом 
тридесет/ календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 
доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона 
за счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на 
хранителните продукти в съответното място за изпълнение на доставките и 
двустранно подписан приемно-предавателен протокол. 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 17.02.2015 г. 

 

Председател:    

            Василка Мирчева-Паева  

/........................................../ 

Членове:  

   Виктор Монев  Методи Гатешки  

            /......................./            /......................./  

 

            Мария Стратева                                      Ема Шопова  

           /....................../   /............................../ 

 

Протоколът на комисията е предаден на управителя на „Ученическо и столово 
хранене” ЕООД на 17.02.2015 г. в 12.00 часа. 

 

  УТВЪРДИЛ: ………………………  

ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ 

   Управител на „Ученическо и столово хранене” ЕООД 

 


