
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 25.02.2020 г., се събра комисията в състав от редовните си членове, като 

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

С писмо с Изх.№234/17.02.2020 г. от участника „Корект-ДЕ“ ЕООД, за когото беше 

установено наличието на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, беше изискана подробна 

писмени обосновки за начина на образуване на предложената от него обща цена за 

изпълнение на обособени позиции № 5 и № 6 на поръчката. Писмото е изпратено чрез 

електронна поща, до електронния адрес, посочени от участника. 

В законоустановения срок, а именно до 24.02.2020 г. включително, е постъпила 

обосновка от участника с вх. №597/21.02.2020 г. Комисията пристъпи към разглеждане и 

преценка на представена обосновка.  

В обосновката по ОП 5, участникът посочва следните основни аргументи довели 

до предлагане на цена, която е с 20 на сто по-благоприятна от предложенията на 

другите участници: 

- дългогодишни договорни отношения с производители/вносители на месо, месни 

хранителни продукти, риба и яйца и поддържана складова наличност за задоволяване на 

нуждите и поетите ангажименти, което е предпоставка за освобождаване на парични 

средства; 

- предплащане на определени количества от необходимите стоки, с което се 

подсигурява стабилна, ниска и сигурна цена за дълъг период от време; 

- оптимизиране на транспорта, чрез периодични планирания и графици на доставка 

съобразно настоящите и бъдещи поръчки; 

- реализация на по-голям обем от стоки с по-нисък процент печалба и заплащане на 

трудови възнаграждения и задължения към бюджета. 

След, като се запозна и обсъди изложените от участника аргументи, комисията в 

съответствие с чл. 72, ал. 3 от ЗОП от ЗОП, оцени по следния начин нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участника: 

- По отношение на обстоятелството, касаещо договорни отношения с доставчици, 

комисията счита същото за немотивирано, тъй като в обосновката не се съдържат данни и 

информация, как сключените договори влияят върху формирането на цената. Към 

обосновката не са приложени договори с посочените от участника доставчици, доказващи 

твърдението. Не е обосновано как поддържането на складова наличност, води до 

предлагане на цена с 20 на сто по-благоприятна от цената на останалите участници, още 

повече, че поддържането на складова наличност не води до освобождаване на парични 

средства, защото реално не се извършва стокооборот. 

- Твърдението, че предплащане на определени количества води до формирането на 

стабилна, ниска и сигурна цена е немотивирано и недоказано, тъй като към обосновката не 

е приложена никаква калкулация за начина на формиране на предложената цена. 

- Необосноваващо начина на формиране на цената се явява и твърдението за 

оптимизиране на транспорта, тъй като както участника сам изтъква, същото води до срочно 

изпълнение на поетите ангажименти. 

- Комисията счита, че не е благоприятно условие заплащането на трудови 

възнаграждения и задължения към бюджета, а нормативно определено задължение на 

участника. Комисията не възприема и като мотивирано твърдението, че фирмената 

политика на дружеството е насочена към реализация на по-голям обем от стоки с по-нисък 

процент печалба, защото в обосновката дори не е посочен процента печалба. 

Към обосновката не са приложени документи и калкулации, доказващи твърденията 

на участника.  



 

След като се запозна с представената писмена обосновка по ОП 6, комисията 

констатира, че в същата не се съдържат обстоятелства касаещи образуването на 

предложената от участника цена, а обосновава срок за подмяна на хранителни 

продукти в случай на рекламация, считано от момента на констатиране на 

отклонението в деня на доставка, изразяващи се в следното:  

- дружеството разполага с партньори-производители /складове/ за хранителни 

продукти в Област Пазарджик и Област Пловдив, поддържащи пълната гама от артикули 

необходими за настоящата обществена поръчка. Практика на дружеството е да предплаща 

на своите доставчици определени количества от необходимите стоки напред, с което 

подсигурява минимална складова наличност в складовете на своите доставчици, като по 

този начин се гарантира безпроблемната подмяна на стоките непосредствено след 

възникване и сигнализиране на възникналия проблем. 

- Оптимизирания транспорт ведно с дългосрочните договорни отношения със фирми 

производители и доставчици /складове/ за хранителни продукти в Област Пазарджик и 

Област Пловдив са обстоятелства които определят предложеното от наша страна време за 

реакция, като реално възможно и на практика изпълнимо. 

Видно от гореизложеното, участникът не е представил подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на предложената цена за обособена позиция №6 на поръчката. 

Изискванията на ЗОП по отношение на писмената обосновка са свързани с излагането 

на обективни обстоятелства, аргументиращи предлагането на значително по-ниска цена от 

съответния участник. Предмет на изследване по чл. 72, ал. 2 от ЗОП е наличието на едно 

или повече обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т.1-5 от ЗОП и до колко същите могат да 

обосноват предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката. Видно от 

гореизложеното писмените обосновки на участника по ОП5 и ОП6 не съдържат нито едно 

обстоятелство довело до предлагане на по-ниска цена. 

Като взе предвид, че с представената обосновка, участникът не доказва по безспорен 

начин причините довели до представяне на ценово предложение с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията единодушно реши, че не 

приема писмените обосновки за обособени позиции №№5 и 6 на „Корект-ДЕ“ ЕООД за 

начина на образуване на предлаганата цена. 

Във връзка с изложеното, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно реши, предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата за ОП5 и ОП6, участника „Корект-ДЕ“ ЕООД, тъй като е представил 

писмена обосновка от която не може да се обоснове извода за наличие на едно или 

повече обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. 
Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по ОП5 и ОП6 на 

поръчката. Оценяването се извърши съгласно предварително обявения 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 

съответната обособена позиция:  

За ОП 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“:  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 5 

– 16 686,50 лв. без ДДС;  

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

ОП 5 – 18 165,00 лв. без ДДС; 

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

ОП 5 – 20 863,00 лв. без ДДС;  



 

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

предложение за ОП 5 – 20 955,10 лв. без ДДС;  

- Офертата на „Стелит 1“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 5 – 

22 447,50 лв. без ДДС; 

За ОП 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци“:  

- Офертата на „С плюс Н“ ООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 6 – 

6 140,00 лв. без ДДС;  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 6 

– 6 300,00 лв. без ДДС;  

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

предложение за ОП 6 – 6 540,75 лв. без ДДС; 

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

ОП 6 – 6 957,45 лв. без ДДС;  

- Офертата на „Стелит 1“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 6 – 

7 050,80 лв. без ДДС;  

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

ОП 6 – 8 390,50 лв. без ДДС; 

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

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

критериите за подбор на допуснатите до участие и оценени оферти в низходящ ред спрямо 

оценяването по всяка обособена позиция. 

Обособена позиция №5 

1. 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. 

2. Участникът „Фантастика 2002“ 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 №6 

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 „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 № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и 

яйца“ 

1-во място: „Мира фууд“ ЕООД 

2-ро място: „Фантастика 2002“ ЕООД 

Обособена позиция № 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и 

зеленчуци“ 

1-во място: „С плюс Н“ ООД 

2-ро място: „Мира фууд“ ЕООД 

  

 С това комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване на 

постъпилите оферти по ОП 5 и ОП 6 за участие в обществената поръчка.  

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

на работа по провежданe на процедурата като се завърши в пълен обем на дата 25.02.2020 

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

  

ЗА КОМИСИЯТА: 

             

/Наталия Видолова/ /П/ 

/Красимира Димчева/ /П/             

/Геновева Златарева/ /П/ 

 


