
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 14.02.2020 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-09-286 от 

14.02.2020 г. на Директор на ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив, от 12:00 часа в зала № 80 на 

община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, се събра комисия за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Буратино“ – гр. 

Пловдив” по шест обособени позиции, открита с Решение №223/24.01.2020 г. на Директор 

на ДГ „Буратино“. 

Комисията се събра в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Наталия Видолова – външно лице-експерт по обществени поръчки, привлечен по 

силата на договор за услуга №3 от 22.01.2020 г.; 

ЧЛЕНОВЕ:         

1. Красимира Димчева – снабдител в ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив (заместник-

председател); 

2. Геновева Златарева – ЗАС в ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив. 

Председателя на комисията получи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и офертите, 

представени преди изтичането на крайния срок за подаване на оферти. 

Комисията констатира, че до 16:30 часа на 13.02.2020 г. са постъпили 10 /десет/ 

оферти, съответно от: 

1. „Елиаз“ ООД с вх. №568/12.02.2020 г., 09:18 часа; 

2. „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД с вх. №569/12.02.2020 г., 12:20 часа; 

3. „Стелит 1“ ЕООД с вх. №570/12.02.2020 г., 12:20 часа; 

4. „Корект-ДЕ“ ЕООД с вх. №571/12.02.2020 г., 12:20 часа; 

5. „Надежда 2000“ ЕООД с вх. №575/12.02.2020 г., 14:03 часа; 

6. „Петров Комерс“ ЕООД с вх. №576/13.02.2020 г., 10:55 часа; 

7. „Симид Агро“ ЕООД с вх. №579/13.02.2020 г., 13:03 часа; 

8. „СплюсН“ ООД с вх. №580/13.02.2020 г., 13:20 часа; 

9. „Мира фууд“ ЕООД с вх. №582/13.02.2020 г., 14:00 часа; 

10. „Фантастика 2002“ ЕООД с вх. №583/13.02.2020 г., 14:00 часа; 

На заседанието присъства упълномощен представител на участника „Фантастика 

2002“ ЕООД и Управителя на участника „СплюсН“ ООД. 

След запознаването със списъка с участниците, всички членове на комисията, 

подписаха декларации по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията пристъпи 

към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване.  

Председателя на комисията предложи на присъстваците представители на 

участниците да подпишат техническите и ценовите предложения на другите участници в 

процедурата, но упълномощеният представител на „Фантастика 2002“ ЕООД изяви 

желание да подпише единствено документите на „Петров Комерс“ ЕООД. 

1. Офертата на „Елиаз“ ООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за участие по ОП 

1 на поръчката. Председателят на комисията отвори опаковката и се извършиха действията 

съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя на комисията оповести 

общата цена от ценовото предложение, а именно: 8 345,00 лв. без ДДС.  



 

2. Офертата на „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за 

участие по ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията отвори 

опаковката и се извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от 

ППЗОП. Председателя на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника, а именно: за ОП 3 – 5 762,10 лв. без ДДС; за ОП 4 – 25 816,00 лв. без ДДС; за 

ОП 5 – 20 955,10 лв. без ДДС; за ОП 6 – 6 540,75 лв. без ДДС. 

3. Офертата на „Стелит 1“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за участие по ОП 

3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията отвори опаковката и се 

извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя 

на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на участника, а именно: за 

ОП 3 – 6 224,10 лв. без ДДС; за ОП 4 – 21 690,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 22 447,50 лв. без 

ДДС; за ОП 6 – 7 050,80 лв. без ДДС. 

4. Офертата на „Корект-ДЕ“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка 

с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за участие по ОП 

3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията отвори опаковката и се 

извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя 

на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на участника, а именно: за 

ОП 3 – 5 643,35 лв. без ДДС; за ОП 4 – 19 716,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 13 238,20 лв. без 

ДДС; за ОП 6 – 5 351,90 лв. без ДДС. 

5. Офертата на „Надежда 2000“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за 

участие по ОП 1, ОП 2, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията 

отвори опаковката и се извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от 

ППЗОП. Председателя на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника, а именно: за ОП 1 – 7 368,00 лв. без ДДС; за ОП 2 – 13 873,15 лв. без ДДС; за 

ОП 4 – 25 675,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 18 269,00 лв. без ДДС; за ОП 6 – 7 691,50 лв. без 

ДДС. 

6. Офертата на „Петров Комерс“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за 

участие по ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията 

отвори опаковката и се извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от 

ППЗОП. Председателя на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника, а именно: за ОП 2 – 16 986,65 лв. без ДДС; за ОП 3 – 7 136,50 лв. без ДДС; за 

ОП 4 – 25 228,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 20 863,00 лв. без ДДС; за ОП 6 – 8 390,50 лв. без 

ДДС. 

7. Офертата на „Симид Агро“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за 

участие по ОП 1 на поръчката. Председателят на комисията отвори опаковката и се 

извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя 

на комисията оповести общата цена от ценовото предложение, а именно: 6 673,00 лв. без 

ДДС.  

8. Офертата на „СплюсН“ ООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за участие по ОП 

2 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията отвори опаковката и се извършиха 

действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя на 

комисията оповести общите цени от ценовите предложения на участника, а именно: за ОП 

2 – 13 610,00 лв. без ДДС; за ОП 6 – 6 140,00 лв. без ДДС. 



 

9. Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка 

с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за участие по ОП 

1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на комисията отвори 

опаковката и се извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от 

ППЗОП. Председателя на комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника, а именно: за ОП 1 – 8 272,00 лв. без ДДС; за ОП 2 – 14 137,00 лв. без ДДС; за 

ОП 3 – 6 332,00 лв. без ДДС; за ОП 4 – 20 495,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 16 686,50 лв. без 

ДДС; за ОП 6 – 6 300,00 лв. без ДДС. 

10. Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката е посочено, че офертата се подава за 

участие по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 на поръчката. Председателят на 

комисията отвори опаковката и се извършиха действията съгласно разпоредбите на чл. 61, 

т. 1 и т. 2 от ППЗОП. Председателя на комисията оповести общите цени от ценовите 

предложения на участника, а именно: за ОП 1 – 8 433,00 лв. без ДДС; за ОП 2 – 16 745,00 

лв. без ДДС; за ОП 3 – 7 361,40 лв. без ДДС; за ОП 4 – 23 221,00 лв. без ДДС; за ОП 5 – 

18 165,00 лв. без ДДС; за ОП 6 – 6 957,45 лв. без ДДС. 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи и присъстващите 

представители на участниците бяха помолени да напуснат залата.  

С това, комисията приключи своята работа за деня в 12:45 часа. Председателят на 

комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да се 

състои на 17.02.2020 г., от 12:00 часа в сградата на ДГ „Буратино“. 

 

 

Днес 17.02.2020 г. се събра комисията в състав от редовните си членове, като 

продължи работата си в съответствие с разпоредбите на чл. 61 от ППЗОП, като констатира 

следното: 

 

1. „ЕЛИАЗ“ ООД  

Участникът е представил техническо и ценово предложения за ОП 1, изготвени в 

съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с 

предварително обявените условия на Възложителя. В Техническото предложение е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки. В Ценовото предложение са посочени ед. цени и обща 

стойност на ценовото предложение. Комисията извърши проверка и констатира, че в 

ценовото предложение е налице аритметична вярност. 

 

2. „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 

6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както 

и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

3. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 

6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както 

и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 



 

производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

4. „КОРЕКТ-ДЕ“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 

6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както 

и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

5. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 1, ОП 2, ОП 4, ОП 5 

и ОП 6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, 

както и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения 

е посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки за обособени позиции ОП 1, ОП 4, ОП 5 и ОП 6. В 

Ценовите предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 3, ОП 4 е налице аритметична вярност. 

Участникът „Надежда 2000“ ЕООД е представил ценово предложение по ОП 5, 

изготвено в съответствие с предоставения от възложителя образец, но в същото е налице 

аритметично несъответствие, изразяващо се в следното: предложената от участника ед. 

цена за доставка на шунка – пилешка – 4,80 лв. умножена по прогнозното количество за 

продукта 90 кг. не съответства на посоченото от участника произведение – 414,00 лв., а от 

там е налице несъответствие и в общата стойност на ценовото предложение за обособената 

позиция. 

Участникът „Надежда 2000“ ЕООД е представил ценово предложение по ОП 6, 

изготвено в съответствие с предоставения от възложителя образец, но в същото е налице 

аритметично несъответствие, изразяващо се в следното: предложената от участника ед. 

цена за доставка на кисели краставички – 1,65 лв. умножена по прогнозното количество за 

продукта 50 кг. не съответства на посоченото от участника произведение – 65,00 лв., а от 

там е налице несъответствие и в общата стойност на ценовото предложение за обособената 

позиция. 

В случая, комисията не може да се възползва от правомощието си по чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и да изиска разяснение от участника относно попълването на ценовите предложения 

по ОП 5 и ОП 6, защото това би довело до тяхната промяна. Имайки предвид, че 

участникът е представил ценовите предложения, които не са изготвени в съответствие 

с предварително обявените условия на Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП, комисията единодушно предлага за отстраняване от по-нататъшно участие от 

поръчката за обособена позиция №5 и обособена позиция № 6, участника „Надежда 

2000“ ЕООД 

 

6. „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 

и ОП 6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, 

както и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения 

е посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 



 

производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

7. „СИМИД АГРО“ ЕООД 

Участникът е представил техническо и ценово предложения за ОП 1, изготвени в 

съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с 

предварително обявените условия на Възложителя. В Техническото предложение е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки. В Ценовото предложение са посочени ед. цени и обща 

стойност на ценовото предложение. Комисията извърши проверка и констатира, че в 

ценовото предложение е налице аритметична вярност. 

 

8. „С плюс Н“ ООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 2 и ОП 6, изготвени 

в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с 

предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите предложения е 

посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, както и 

производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 2 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

9. „МИРА ФУУД“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, 

ОП 5 и ОП 6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената 

поръчка, както и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите 

предложения е посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, 

както и производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

10. „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

Участникът е представил технически и ценови предложения за ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, 

ОП 5 и ОП 6, изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената 

поръчка, както и с предварително обявените условия на Възложителя. В Техническите 

предложения е посочена изискуемата от Възложителя информация за подаване на заявки, 

както и производител на предлаганите стоки за съответната обособена позиция. В Ценовите 

предложения са посочени ед. цени и обща стойност на ценовото предложение за 

съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка и констатира, че в ценовите 

предложения по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 е налице аритметична вярност. 

 

 Комисията извърши проверка и констатира, че е налице обстоятелството по чл. 72, ал. 1 

от ЗОП по отношение на общата в ценовите предложения за ОП 5 и ОП 6 на участника за 

„Корект-ДЕ“ ЕООД. 

 Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно 

реши да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена 

от горепосочения участник. Председателя на комисията изпрати на участника „Корект-ДЕ“ 



 

ЕООД искане за представяне на подробна писмена обосновка, която същия следва да 

представят в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да продължи работата си по 

разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4 на поръчката. 

 С това, комисията приключи своята работа за деня в 12:50 часа. Председателят на 

комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да се 

състои на 18.02.2020 г., от 12:00 часа в сградата на ДГ „Буратино“. 

 

 Днес 18.02.2020 г. се събра комисията в състав от редовните си членове, като продължи 

работата си в съответствие с разпоредбите на чл. 61 от ППЗОП, като констатира следното: 

 Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти. Оценяването се извърши 

съгласно предварително обявения критерий за възлагане - „най-ниска цена“.  

 Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по всяка обособена позиция 

съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“. На база извършената оценка 

участниците се подреждат в следните низходящи редове според най-високо оценените на 

база предложените от тях общи цени за изпълнение на поръчката:  

За ОП 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“:  

- Офертата на „Симид Агро“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 

1 – 6673,00 лева;  

- Офертата на „Надежда 2000“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 1 – 7368,00 лева;  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 1 

– 8272,00 лева;  

- Офертата на „Елиаз“ ООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 1 – 

8345,00 лева;  

- Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 1 – 8433,00 лева.  

За ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“:  

- Офертата на „С плюс Н“ ООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 2 – 

13610,00 лева;  

- Офертата на „Надежда 2000“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 2 – 13873,15 лева;  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 2 

– 14137,00 лева;  

- Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 2 – 16745,00 лева; 

- Офертата на „Петров Комерс“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 2 – 16986,65 лева.  

За ОП 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“:  

- Офертата на „Корект-ДЕ“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 3 

– 5643,35 лева;  

- Офертата на „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД, с обща стойност на ценовото 

предложение за ОП 3 – 5762,10 лева; 

- Офертата на „Стелит 1“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 3 – 

6224,10 лева;  



 

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 3 

– 6332,00 лева;  

- Офертата на „Петров Комерс“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 3 – 7136,50 лева; 

- Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 3 – 7361,40 лева. 

За ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“:  

- Офертата на „Корект-ДЕ“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 4 

– 19716,00 лева;  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 4 

– 20495,00 лева; 

- Офертата на „Стелит 1“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 4 – 

21690,00 лева;  

- Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 4 – 23221,00 лева;  

- Офертата на „Петров Комерс“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 4 – 25228,00 лева; 

- Офертата на „Надежда 2000“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 4 – 25675,00 лева; 

- Офертата на „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД, с обща стойност на ценовото 

предложение за ОП 4 – 25816,00 лева. 

 Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 7 ППЗОП, 

като пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние на 

допуснатите до участие и оценени оферти в низходящ ред спрямо оценяването по всяка 

обособена позиция.  

Обособена позиция №1 

1. Участникът „Симид Агро“ ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, 

подписан от задължените лица. Съгласно представените документи и информация 

участникът не предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение 

предмета на поръчката.  

При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. Участникът „Надежда 2000“ ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, 

подписан от задължените лица. Съгласно представените документи и информация 

участникът не предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение 

предмета на поръчката.  

При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Обособена позиция №2 

 1. Участникът „С плюс Н“ ООД е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 



 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 2. Участникът „Надежда 2000“ ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, 

подписан от задължените лица. Съгласно представените документи и информация 

участникът не предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение 

предмета на поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Обособена позиция №3 

 1. Участникът „Корект-ДЕ“ ЕООД е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 2. Участникът „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, 

подписан от задължените лица. Съгласно представените документи и информация 

участникът не предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение 

предмета на поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Обособена позиция №4 

 1. Участникът „Корект-ДЕ“ ЕООД е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 



 

 2. Участникът „Мира фууд“ ЕООД е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 След като установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участника по всяка обособена позиция, комисията извърши следното 

класиране: 

 Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“ 

1-во място: „Симид Агро“ ЕООД   

2-ро място: „Надежда 2000“ ЕООД  

Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ 

1-во място: „С плюс Н“ ООД 

2-ро място: „Надежда 2000“ ЕООД  

 Обособена позиция № 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“ 

1-во място: „Корект-ДЕ“ ЕООД   

2-ро място: „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД 

 Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ 

1-во място: „Корект-ДЕ“ ЕООД   

2-ро място: „Мира фууд“ ЕООД 

  

 С това в 13:00 часа комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване 

на постъпилите оферти по ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4 за участие в обществената 

поръчка.  

 Настоящият протокол се състои от десет страници. Протоколът е съставен в процеса на 

работа по провежданe на процедурата като се завърши в пълен обем на дата 18.02.2020 г., 

когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията. 

  

ЗА КОМИСИЯТА: 

             

/Наталия Видолова/ /П/ 

/Красимира Димчева/ /П/             

/Геновева Златарева/ /П/ 

 


