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Членове:  

 Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л Финансов отдел ССО ЕАД.     

Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, старши счетоводител ФО.   

                                               

започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за студентските столове, находящи се в клоновете на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, за период от три години, по осем 

обособени позиции, открита с решение № 91 от 10.10.2019 г. на изпълнителния 

директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените 

поръчки. 

В деня на откритото заседание за отваряне на офертите, Комисията констатира, 

че са постъпили 14 броя запечатани, непрозрачни и надписани опаковки, 

всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до определения за 

подаване на офертите краен срок - 16:00 часа на 21.11.2019 г. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха 

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с 

участниците, по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закон за обществените поръчки.   

Комисията започна своята работа в открито заседание и извърши предвидените 

в закона действия по отношение на получените 14 (четиринадесет) броя 

опаковки. 

В периода 22.11.2019 г – 21.01.2020 г. комисията в непроменен състав извърши 

всички законоустановени действия по отношение на офертите подадени за 

участие по Обособени позиции от №1 до №8. 

Действията на комисията са отразени в три протокола: 

Протокол №1 от 22.11.2019 г., Протокол №2 от 16.12.2019 г. и Протокол №3 от 

28.01.2020 г. в които са отразени действия от работата на комисията за всички 

позиции. 

Видно от приложените протоколи, процедурата по обособени позиции от №1 до 

№8 се е развила по следния начин: 

 



ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 3  оферти от:  

1 „Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, вх.№217/21.11.2019г.; 

2. „Килтекс“ЕООД, гр.София, вх.№ 225/21.11.2019г.; 

3. ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, вх. № 228/21.11.2019г. 

 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция е подадена 1 оферта от: 

 „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 224/21.11.2019г. 

 

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 4 оферти от: 

1. „Димитър Даракчиев“ООД, гр.Смолян, вх.№215/21.11.2019г.; 

2. „Фантастика2002“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№223/21.11.2019г.; 

3. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, вх. №227/21.11.2019 г.; 

4. ДЗЗД „С-2015“, гр. В.Търново, вх. № 228/21.11.2019г. 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 3 оферти от: 

1. „Варна оборот“ЕООД, гр.Варна, вх.№ 218/21.11.2019 г.; 

2. „Оримекс“ООД, гр.Свищов, вх.№ 219/21.11.2019 г.; 

3. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 226/21.11.2019 г. 

 

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 5 оферти от: 

1. „Брадърс Комерс“ООД, гр. Стара Загора, вх.№ 216/21.11.2019г.; 

2. „Оримекс“ООД, гр.Свищов, вх.№ 219/21.11.2019 г.; 

3. „НИК – Инвест – Казанлък“ ЕООД, вх.№ 221/21.11.2019 г.; 

4. „Мира Фууд“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№222/21.11.2019 г.; 

5. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 226/21.11.2019 г. 

 



ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 4 оферти от: 

1. „Брадърс комерс“ООД, гр. Стара Загора, вх.№ 216/21.11.2019г.; 

2. „НИК – Инвест – Казанлък“ЕООД, вх.№ 221/21.11.2019 г.; 

3. „Фантастика2002“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№223/21.11.2019г.; 

4. „Килтекс“ЕООД, гр.София, вх.№ 225/21.11.2019г. 

 

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 2 оферти от: 

1. „Мира  Фууд“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№222/21.11.2019 г.; 

2. „Корект - Де“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 224/21.11.2019г 

 

ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

За участие в обособената позиция са подадени 4 оферти от: 

1. „Нове  инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, вх.№217/21.11.2019г.; 

2. „Варна  оборот“ЕООД, гр.Варна, вх.№ 218/21.11.2019 г.; 

3. ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, гр.Шумен, вх. № 220/21.11.2019 г.; 

4. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, вх. №227/21.11.2019 г.; 

5.  ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, вх. № 228/21.11.2019г. 

 

Още на първото заседание по процедурата Комисията установи, че офертата на 

„Оримекс“ООД, гр.Свищов по обособена позиция №5, съдържа техническо 

предложение, което не е подписано. Във връзка с това,  комисията предлага на 

основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП, участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата по съответната обособена позиция, поради 

представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия на поръчката. 

 
При прегледа на съответствието с изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор комисията установи следното:  

 



1.Обособена позииия № 3.Участник„ДимитърДаракчиев“ООД.гр.Смолян. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„ДимитърДаракчиев“ООД, гр.Смолян, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 3, вписана под № 215 /21.11.2019 г. в регистъра на Възложителя, 

показа, че  участникът  е представил  необходимата информация, позволяваща 

на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя, поради което 

същият беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 
2. Обособена позиция №5 и Обособена позиция №6 „Брадърс Комерс“ООД, 

гр. Стара Загора. 

Прегледът на документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП, представени от участника 

показа, че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя, поради което 

същият беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение по 

двете обособени позиции.  

3.Обособена позиция №1 и Обособена позиция №8. Участник „Нове  

инженеринг“ ЕООД  гр.Свищов. 

Прегледът на документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП, представени от участника 

показа, че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя, поради което 

същият беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение по 

двете обособени позиции.  

4.Обособена позиция №4 и Обособена позиция №8. Участник „Варна 
Оборот“ ЕООД  гр.Варна. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Варна оборот“ ЕООД, гр.Варна, подал оферта за участие по 

обособена позиция №4 и №8, вписани под № 218/21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че участникът не беше представил необходимата 



информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и Възложителя, като 

несъответствията се изразяваха в следното: 

 

1.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ на представения от участника единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не беше 

представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка 

на хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ 

доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, поле „Г“ на ЕЕДОП „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“, участникът беше посочил, че притежава 

Сертификат за внедрена система EN ISO 9001:2015 и EN ISO 22000:2005; 

Номер на сертификат – 11960, издаден от Quality servise, Обхват на 

сертификата - закупуване, транспортиране, съхранение, продажба, доставка и 

търговия на едро с хранителни продукти от животински и неживотински и 

растителен произход, преопаковане на плодове и зеленчуци, с валидност на 

сертификата – 18.06.2021 г.  Участникът беше отбелязал  с ,,Да“, че ще може да 

представи  сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на 

качество и безопасност на храните, но не беше посочил  информация за 

номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност, нито за 

наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и безопасността 

на храните. От посочения номер на сертификат 11960, не беше ясно за кой от 



сертификатите  е относим.  

Комисията счете, че информацията е непълна, тъй като участникът не беше 

посочил достатъчно информация позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, 

2.В раздел Втори, „Специфични изисквания“ (Критерии за подбор), точка 3.3.4. 

от документацията е поставено изискване участникът да разполага през целия 

срок на изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или 

търговия с хранителни продукти. 

В В еЕЕДОП, част ІV, поле В „Технически и професионални способности“ 

участникът беше посочил ,че разполага с нает склад от „Варна плод“АД с адрес 

гр.Варна, ул. „Академик Курчатов“№1.   

В  приложения към офертата  еЕЕДОП на третото лице „Варна плод“АД, част 

ІV, поле В „Технически и професионални способности“, е посочена 

информация, че  лицето е отдало под наем складове на участника „Варна 

оборот“ЕООД за извършване на търговия на едро с хранителни стоки, без да е 

описано местонахождението на складовете. Откритата в кориците на офертата 

декларация издадена от „Варна  плод“АД, подписана от изпълнителния 

директор на дружеството на 10.07.2018 г., в която е посочено, че договори от 

01.01.2006 г. и 01.11.2008 г. за предоставени под наем складове, които са 

собственост на „Варна плод“АД са безсрочни и ще бъдат на разположение на 

фирма „Варна Оборот“ЕООД за срока на договора, също не дава достатъчно 

информация позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

към личното състояние и подбор по т.3.3.4. 

Предвид горното, Комисията счете, че информацията е непълна. Не става ясно 

един склад или няколко склада са отдадени под наем на участника. Кой от 

договорите се отнася за склада посочен от участника. Нямаше информация, че  

участникът ще разполага  през целия срок на изпълнение на поръчката с обект 

за производство и/или търговия с хранителни продукти. Комисията счете, че е 

възможно да са променени обстоятелствата посочени в декларацията, тъй като, 

след справка в Търговския регистър е видно, че фирмата на участника е 



регистрирана през 2008 г. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокол №1 и в съответствие с 

изискванията на Възложителя и описаните от комисията констатации, 

комисията даде указания,  участникът „Варна оборот“ЕООД, да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация по двете позиции.  

5. Обособена позиция №4.Участник „Оримекс“ООД, гр.Свищов. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Оримекс“ООД, гр.Свищов, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 4, вписана под № 219/21.11.2019 г. в регистъра на Възложителя, 

показа, че участникът не беше представил необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние, поставени от закона и Възложителя, като несъответствията се 

изразяваха в следното: 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, участникът „Оримекс“ООД не беше представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а 

именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 

1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на 

храните (БАБХ).  

В представения еЕЕДОП, част ІV, раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на обект, участникът е посочил за обекта следното: „Складова 

търговска база намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул.“33-ти Свищовски 



полк“ №41. Удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за 

търговия на едро с храни – 20  броя групи“. 

От прегледа на представения  еЕЕДОП от участника, комисията не можа да се 

убеди, че участникът ще разполага с търговската база за срока на изпълнение на 

поръчката, тъй като не е посочил собственик или наемател е на обекта.  

Третото лице „Нове инженеринг“ЕООД,  в приложения негов еЕЕДОП  в част 

ІV, раздел „А“, поле „Годност“, е записал следното, цитирам: „ Търговската 

сграда, намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул.“33-ти Свищовски полк“№41, 

обекта е нает с договор за наем, като собственик на обекта е фирма 

„ Оримекс“ ООД. Удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект 

за търговия на едро с храни – 20  бр.групи .“ 

В края на полето, третото лице е записало и следния текст: цитирам 

„ Складовата база е наета от фирма „Оримекс“ ООД с договор за наем“. 

От изявленията на третото лице които са противоречиви по своята същност, 

Комисията не можа да разбере, участникът „Оримекс“ООД собственик ли е или 

наемател на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри Списък 

от управителя на участника „Оримекс“ ООД, подписал се като декларатор, в 

който е декларирал, че описаната по-горе Търговска база е собствена на 

„Оримекс“ООД, за която има издадено Удостоверение по чл.12 от Закона за 

храните № 8125/07.07.2015 г.  

Предвид горното, Комисията прие решение участникът да представи 

допълнителна информация и разяснения, относно обекта – собствен ли е или 

нает. 

2.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Технически и 

професионални способности“, участникът „Оримекс“ООД не беше представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.1  от раздел  Втори  „Специфични  изисквания“  

на документацията, а именно: 

„3.3.1.Участникът следва да е изпълнил най-малко две дейности с предмет 



идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата 

на подаване на офертата“. 

5.В раздел Втори, „Специфични изисквания“, в т.3.2.1, възложителят е 

определил критерии за подбор, участникът да е реализирал минимален оборот в 

сферата попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три  

приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)  по обособена позиция № 

4, за която участникът е подал оферта, в размер на 2 000 000 (два милиона) 

лева.  

В представения еЕЕДОП, част ІV, раздел Б, поле „Икономическо и финансово 

състояние“, конкретния  годишен оборот за последните три години който е 

записал участникът, е общо в размер на 1 841 108.16 (един милион, осемстотин 

четирдесет и една хиляди, сто и осем лева и 16 ст), което е по-малко от 

определения  от Възложителя размер. 

Комисията се запозна с представените в Търговския регистър - Отчети за 

приходи и разходи за последните три приключени финансови години и 

установи, че приходите от стоки са в размер на 1 930 000 (един милион, 

деветстотин и тридесет хиляди) лева, което също не отговаря на изискването за 

финансово състояние. 

В представения от третото лице „Нове инженеринг“ЕООД, еЕЕДОП част ІV,  

раздел Б, поле „Икономическо и финансово състояние“, комисията установи, че 

има подадена информация,  относно конкретен годишен оборот за последните 

три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г) на третото лице „Нове 

инженеринг“ЕООД в размер общо на 14 905 590 лева (четиринадесет милиона, 

деветстотин и пет хиляди, петстотин и деветдесет) лева.  

В съответствие с горното, Комисията прие, че участникът се е позовал на 

капацитета на третото лице, по отношение на критерия свързан с 

икономическото и финансово състояние. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на  протокол №1 и в съответствие с 

изискванията на възложителя и описаните от комисията констатации, 

участникът „Оримекс“ЕООД, следваше да представи нов еЕЕДОП и/или други 



документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

позицията.  

6.Обособена позиция № 8.Участник ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“гр.Шумен. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

ЕТ“Свилен Лазаров СС 91“, гр.Шумен, подал оферта за участие по обособена 

позиция №8, вписана под № 220 /21.11.2019 г. в регистъра на Възложителя, 

показа, че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя. Относно 

икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 

допълнителна информация, след справка в Търговския регистър, комисията не 

откри публикувани Отчети за приходи и разходи  за предходните три 

приключени финансови години. 

Във връзка с изложеното в Протокол №1, Комисията прие единодушно 

решение, за законосъобразно провеждане на процедурата, на основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни 

от получаването на протокола и в съответствие с изискванията на Възложителя 

да представи: Заверени копия от Отчетите за приходи и разходи за 2016, 2017 и 

2018 г. 

7. Обособена позиция № 5 и Обособена позиция №6. Участник Ник –

Инвест- Казанлък“ ЕООД, гр.Казанлък. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД, гр.Казанлък, подал оферта за участие по 

обособена позиция № 5 и №6, вписани под № 221 /21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че участникът е представил  необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради 

което същият  беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

8.Обособена позиция № 5 и Обособена позиция № 7 „Мира ФУУД“ЕООД, 
гр.Пловдив. 

 



Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Мира Фууд“ , гр.Пловдив, подал оферта за участие по обособена позиция № 5 

и №7, вписани под № 222/21.11.2019 г. в регистъра на Възложителя, показа, че 

участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя, поради което беше  

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

9.Обособена позиция №3 и Обособена позиция № 6 .Участник „Фантастика 

2002“ЕООД, гр.Пловдив. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Фантастика 2002“ ЕООД, гр.Пловдив, подал оферта за участие по 

обособена позиция №3 и Обособена позиция №6, вписана под № 223/21.11.2019 

г. в регистъра на Възложителя, показа, че участникът не е представил 

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря 

на изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, 

като несъответствията се изразяват в следното: 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, участникът „Фантастика 2002“ЕООД не беше 

представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката 

с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 

1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на 

храните (БАБХ)“.  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам:                    

„Складова база (наета)  надлежно регистрирана по реда на чл.12 отЗХ. 

Дружеството притежава валидно и безсрочно удостоверение за вписване в 



списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 0963/20.01.2016г., 

издадено от ОДБХ – Пловдив  на името на „Фатастика 2002“ЕООД.Склада се 

намира в гр.Пловдив, ул. „Васил Левски“  № 174.“  

От горното Комисията  прие, че участникът, неотговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, да разполага с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти. 

Липсва информация, че участникът ще разполага с описания обект през целия 

срок на изпълнение на поръчката. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокол №1 и в съответствие с 

изискванията на възложителя и описаните от комисията констатации, 

участникът „Фантастика 2002“ЕООД, следваше да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и по двете позиции. 

10. Обособена позиция № 2 и Обособена позиция №7. Участник „Корект-

Де“ЕООД, гр.Севлиево. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Корект - Де“ ЕООД, гр.Севлиево, подал оферта за участие по 

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №7, вписана под № 

224/21.11.2019 г. в регистъра на Възложителя, показа, че участникът  е 

представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и Възложителя, поради което същият беше допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение.  

11. Обособена позиция  №1 и № 6. Участник  „Килтекс“ ЕООД, гр.София. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Килтекс“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена 

позиция №1 и №6, вписана под № 225/21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че участникът е представил необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 



състояние и критериите за подбор, поставени от закона и Възложителя, поради 

което същият беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

12. Обособена позиция №4 и Обособена позиция №5. Участник „Бойлс 

Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, гр.Севлиево, подал оферта за участие 

по обособена позиция №4 и №5, вписана под № 226/21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и Възложителя, като 

несъответствията се изразяваха в следното 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“ участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД не е 

представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а 

именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката 

с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 

1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на 

храните (БАБХ).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, 

цитирам: „Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за 

храните № 101/5312/21.02.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на фирма 

„ Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян 

Бъчваров“ №8 с безсрочна регистрация.......“ 

 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 



целия срок на изпълнение на поръчката с обекта.  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател  на 

транспортни средства. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/5312/21.02.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът се 

намира в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8. След справка в Националния 

електронен регистър на обектите за търговия на едро и дребно с храни в БАБХ, 

информацията която получи комисията е, че участникът е записан като 

наемодател с издадено Удостоверение №196/29.06.2015 г.от ЗХ за същия обект.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счете, че участникът следва да представи допълнителна 

информация относно регистрацията на обекта.  

2.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел Б, поле „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД  е представил 

информация, че  отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 3.2.1  от раздел 

Втори  на документацията. След справка в Търговския регистър, Комисията се 

запозна с приложените Отчети за приходи и разходи за последните три 

приключени финансови години 2016, 2017, 2018 г. и констатира, че  описаните 

в еЕЕДОП суми (Конкретен годишен оборот) са  видни в   раздел А, „Приходи 

от оперативна дейност“, и включват приходи от продукция и стоки. 

За да приеме, че участникът отговоря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансово състояние, Комисията прие решение, участникът  

да представи информация, какви продукти са включени в стойността на  

продукцията.  

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на  протокол №1 и в съответствие с 

изискванията на Възложителя и описаните от комисията констатации, 



участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, следваше да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация.  

13. Обособена позиция №3 и Обособена позиция №8. Участник „Стелит 

1“ЕООД, гр.Севлиево. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от 

участника „Стелит 1“ ЕООД, гр.Севлиево, подал оферта за участие по 

обособена позиция №3 и №8, вписана под № 227/21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че участникът не беше представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и Възложителя, като 

несъответствията се изразяваха в следното: 

 
1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“ участникът „Стелит 1“ЕООД не беше представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а 

именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката 

с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 

1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на 

храните (БАБХ).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, 

цитирам: „Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за 

храните № 101/12247 от 02.05.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на 

фирма „Стелит 1“ ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян 



Бъчваров“ №8“. 

 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с  обекта.  

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/12247/02.05.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът 

се намира в гр.Севлиево, ул. „Стоян  Бъчваров“ №8.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счете, че участникът следва да представи допълнителна 

информация,  относно  собствеността  на обекта. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокол №1 и в съответствие с 

изискванията на възложителя и описаните от комисията констатации, 

участникът „Стелит 1“ЕООД, следваше да представи нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация по двете 

позиции.  

 14.Обособена позиция №1 и Обособена позиция №3. Участник  ДЗЗД                   

„С-2015“, гр. В.Търново. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

ДЗЗД „С-2015“ , гр.Велико Търново, подал оферта за участие по обособена 

позиция №1 и №3, вписана под № 228/21.11.2019 г. в регистъра на 

Възложителя, показа, че  участникът  е представил  необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради 

което същият беше допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, протокол №1 се изпрати на всички 

участници, в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Протоколът от работата на комисията по разглеждане на представените от 



участниците за обособени позиции от № 1 до № 8 документи за съответствие е 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, се приключи на 05.12.2019 г. и се подписа от членовете на 

комисията, без особено мнение. 

 

На 16.12.2020 г. в закрито заседание, Комисията продължи своята работа по 

прегледа на офертите по процедурата. 

Председателят на комисията уведоми нейните членове, че на 06.12.2019 г., 

участниците в процедурата по обособени позиции от №1 до №8 са получили 

Протокол №1, отразяващ работата на комисията по разглеждане на 

представените от участниците по посочените осем обособени позиции 

документи, за съответствие с изискването към личното състояние и критериите 

за подбор поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и на 

Профила на купувача. 

В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в документите 

представени към офертите на някои участници, както и доказване на 

декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на протокола  да  

представят допълнително документи.  

В законоустановения срок от 5 работни дни (13.12.2019г. вкл.), в деловодството 

на „Студентски столове и общежития “ЕАД се представиха допълнителни 

документи от следните участници: 

 
1.   ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, вх. № 229/12.12.2019 г., ОП №8. 

2. „Фантастика2002“ЕООД, гр. Пловдив, вх. №230/12.12.2019 г., ОП №3 и ОП 

№6; 

3. „Варна оборот“ООД, гр.Варна, вх.№ 231/12.12.2019 г., ОП №4 и ОП №8; 

4. „Оримекс“ООД, гр.Свищов, вх.№ 232/12.12.2019 г., ОП №4. 

5. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, вх. №233/13.12.2019 г., ОП №3 и ОП №8. 

6. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 234/13.12.2019 г.ОП №4 и 

ОП №5; 



 

Прегледът на документите започна в закрито заседание на комисията, 

проведено на 16.12.2019 г., като комисията разгледа допълнително 

представените документи на участниците по реда на тяхното постъпване в 

деловодството и описани във входящия дневник за обществени поръчки.  

Въз основа на представените документи и информация, Комисията счете, че 

участниците доказват съответствие с изискванията към личното състояние  и  

критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед на това комисията 

допусна за разглеждане на техническите им предложения по обособените 

позиции за които участват. 

С извършване на описаните по-горе действия, на 18.12.2019 г., Комисията 

приключи работа по преценката на съответствието с критериите за подбор на 

участниците по обособени позиции от №1 до №8. 

 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, проведени на:                     

19.12.2019г., 27.12.2019г., 03.01.2020г., 09.01.2020г.,13.01.2020г.,17.01.2020г.  и 

21.01.2020 г., като започна прегледа на техническите предложения, съдържащи 

се в офертите на участниците по обособените позиции. 

Комисията обсъди реда за разглеждане на техническите предложения и се 

обедини около мнението, прегледът им да започне по позиции, по възходящ ред. 

След приемане на описаното решение, комисията пристъпи към преглед и 

оценяването на предложенията, съдържащи се в офертите. 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий за постигане 

на икономически най-изгодна оферта–„оптимално съотношение качество 

/цена“, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели включващи 

качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, в 

съответствие с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

В част ІІІ на документацията за обществената поръчка, Възложителят е посочил 

методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки 

показател по следния начин: 



Оценяването на офертите се извършва по посочените показатели в Таблица 1 

към методиката и съответните им относителни тежести по посочената формула. 

 

К = К1х Кт1 + К2х Кт2, където К1 е предложената цена;К2 оценка на 

техническото предложение, Кт1 и Кт2 са кофициенти за тежест на 

съответния показател. 

 

При прегледа на техническите предложения на посочените участници, 

комисията провери съответствието им със специфичните условия поставени от 

Възложителя към подготовката и съдържанието на офертите. Въз основа на 

резултатите от извършената проверка за съответствието на техническите 

предложения, съдържащи се в разглежданите оферти, оценката на техническите 

предложения, съдържащи се в офертите подадени по обособени позиции от №1 

до№8, които отговарят на изискванията на Възложителя, показа следното: 

 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 
 
1„Килтекс“ЕООД. 
След преглед на техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, по първа 

обособена позиция, Комисията прие, че в предложението на участника  е 

обърнато  внимание на всяка една от критичните точки, дефинирани от 

Възложителя, но  предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от 

участника, не гарантират  преодоляване на някои от критичните точки, респ. 

последиците от настъпването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши 

техническото предложение на „Килтекс“ ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №1, да се оцени като получи 60 точки. 

2. ДЗЗД „С-2015“. 

От представеното техническо предложение на участника, Комисията направи 

извод, че е налице ясно, последователно и систематизирано описание на 

технологичната последователност на действия за идентифициране на 



рисковете, мерките за предотвратяване настъпването им, алтернативни 

действия и технически решения.Участникът е отчел възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността  от настъпване 

и е предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на 

обществената поръчка. Предложени са ефективни контролни дейности, 

организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването им, и конкретни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпване на критичните точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши, 

техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, подал оферта по първа 

обособена позиция, да се оцени като получи 100 точки. 

 

3„Нове инженеринг“ЕООД. 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показа липса 

на хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от 

Възложителя в Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на 

критичните точки, така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на 

критични точки са подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за 

посочените в съответния раздел ситуации. В съответните раздели липсва 

оценка на идентифицираните рискове и анализ на вероятността от настъпване 

на критичните точки и степента на въздействие на риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Нове 

инженеринг“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №1, да се оцени като 

получи 30 точки. 

 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1.„Корект Де“ЕООД.         



След преглед на техническото предложение на участника, въз основа на 

направените констатации и в съответствие с утвърдената методика за оценяване 

от Възложителя, Комисията единодушно реши  техническото предложение на  

„Корект Де“ЕООД, подал оферта по втора обособена позиция, да се оцени като 

получи  60  точки. 

 

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1.„Стелит 1“ЕООД. 

След преглед на техническото предложение на участника, въз основа на 

направените констатации и в съответствие с утвърдената методика за оценяване 

от Възложителя, Комисията единодушно реши  техническото предложение на 

„Стелит 1“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №3, да се оцени като 

получи  60  точки. 

2. „Димитър Даракчиев“ООД. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, но липсва оценка на рисковете.  

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, поради липса на описание на мерки за 

предотвратяване/преодоляване на няколко от посочените от Възложителя 

критични точки, комисията единодушно реши, техническото предложение на 

„Димитър Даракчиев“ ООД, подал оферта по Обособена позиция №3, да се 

оцени като получи 30  точки. 

3.ДЗЗД „С-2015“. 

От представеното техническо предложение на участника, Комисията направи 

извод, че е налице ясно, последователно и систематизирано описание на 

технологичната последователност на действия за идентифициране на 

рисковете, мерките за предотвратяване настъпването им, алтернативни 

действия и технически решения.Участникът е отчел възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността  от настъпване 

и е предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на 



обществената поръчка. Предложени са ефективни контролни дейности, 

организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването им, и конкретни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпване на критичните точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши, 

техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, подал оферта по трета обособена 

позиция, да се оцени като получи 100 точки. 

4.„Фантастика 2002“ЕООД. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки, дефинирани от Възложителя. При 

разглеждане на рисковете (при някои) не са анализирани вероятностите от 

настъпването им и степента на въздействие, липсват и оценки на критичните 

точки. В техническото предложение липсва индикация, която да насочва, че 

тези общи, добре разписани процедурни правила, биха били ефективни при 

използването им и прилгането по отношение на студентските столове. На много 

места, участникът посочва, че мерките за преодоляване на последиците на 

риска при неговото проявление, се отнасят за „детско заведение“(стр.34 

повторено три пъти и стр.39); „детски и социални заведения“ (стр.41); „детски, 

социални, болнични“ (стр.41), а не за студентски столове, което потвърждава, 

че правилата са разработени общо, а не конкретно за настоящата обществена 

поръчка. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Фантастика 2002“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №3, да се оцени 

като получи 30 точки. 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1.„Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД. 



След прочит на техническото предложение, Комисията счита, че участникът е 

отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил 

е вероятността от настъпване за всяка от описаните критични точки и е оценил 

и предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на обществената 

поръчка. Предложени са мерки и организация за недопускане и преодоляване 

на критични точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши, 

техническото предложение на „Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, подал оферта по 

Обособена позиция №4, да се оцени като получи  60  точки. 

2. „Оримекс“ООД. 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показва липса 

на хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от 

Възложителя в Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на 

критичните точки, така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на 

критични точки са подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за 

посочените в съответния раздел ситуации.  

В съответните раздели липсва оценка на идентифицираните рискове и анализ 

на вероятността  от настъпване на критичните точки и степента на въздействие 

на риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Оримекс“ ООД, подал оферта по Обособена позиция №4, да се оцени като 

получи 30 точки. 

3. „Варна оборот“ЕООД 

Въз основа на констатациите направени в Протокол №2 и в съответствие с 

утвърдената методика за оценяване, Комисията единодушно реши 

техническото предложение на „Варна оборот“ЕООД,  подал оферта по 

Обособена позиция №4, да се оцени като получи 60 точки. 

 

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 



 
1. „Брадърс Комерс“ ООД   

Комисията счете, че предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси не 

гарантират изцяло предотвратяване и преодоляване на някои от критичните 

точки. Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление 

на критични точки. Участникът декларира готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването им, но не предлага адекватни мерки за 

преодоляването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши, 

техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, подал оферта по 

Обособена позиция №5, да бъде оценено като получи 30 точки. 

2 „Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки дефинирани от Възложителя.При 

разглеждане на рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен 

на въздействие, липсват оценки на критичните точки. В техническото 

предложение липсва индикация, която да насочва, че тези общи, добре 

разписани процедурни правила, биха били ефективни при използването им и 

прилгането по отношение на студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Ник –

Инвест - Казанлък“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №5, да бъде 

оценено като получи 30 точки. 

3. „Мира Фууд“ЕООД. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки, липсват идентифицирани 

критични точки (по т.2 и т.3 от Методиката на Възложителя), не е оценена 

степента на влияние и/или вероятността за настъпването. При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен на въздействие, 

липсват оценки на критичните точки В техническото предложение липсва 



индикация, която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  

правила, биха били ефективни при използването им и прилгането по отношение 

на студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

участника „Мира Фууд“ ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №5, да се 

оцени като получи 30 точки. 

4. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД 

След прочит на техническото предложение, Комисията счете, че участникът е 

отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил 

е вероятността от настъпване за всяка от описаните критични точки и е оценил 

и предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на обществената 

поръчка. Предложени са мерки и организация за недопускане и преодоляване 

на критични точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и изводите направени в раздел І, т.3 

и раздел ІІІ, и в съответствие с утвърдената методика за оценяване от 

възложителя, комисията единодушно реши  техническото предложение на 

„Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, подал оферта по обособена позиция №5, да бъде 

оценено, като получи  60 точки. 

 

ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1. „Килтекс“ЕООД 
След преглед на техническото предложение, Комисията прие, че в 

предложението на участника е обърнато  внимание на всяка една от критичните 

точки, дефинирани от Възложителя, но  предлаганите мерки, организация и 

предвидени ресурси от участника, не гарантират изцяло недопускане и 

ефективно предотвратяване  и преодоляване на някои от критичните точки, 

респ. последиците от настъпването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши 



техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №6, да бъде оценено като получи 60 точки. 

2. „Брадърс Комерс“ООД. 

Комисията счете, че предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси не 

гарантират изцяло предотвратяване и преодоляване на някои от критичните 

точки. Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление 

на критични точки. Участникът декларира готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването им, но не предлага адекватни мерки за 

преодоляването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, подал оферта по 

Обособена позиция №6, да бъде оценено, като получи 30 точки. 

3. „Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки дефинирани от Възложителя.При 

разглеждане на рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен 

на въздействие, липсват оценки на критичните точки. В техническото 

предложение липсва индикация, която да насочва, че тези общи, добре 

разписани процедурни   правила, биха били ефективни при използването им и 

прилгането по отношение на студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Ник –

Инвест-Казанлък“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №6, да бъде 

оценено, като получи 30 точки. 

4. „Фантастика 2002“ЕООД 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки, дефинирани от Възложителя. При 

разглеждане на рисковете, аспектите към тях, при някои рискове (посочени са 

по-горе) не са анализирани вероятностите от настъпването им и степента на 

въздействие, липсват и оценки на критичните точки. В техническото 



предложение липсва индикация, която да насочва, че тези общи, добре 

разписани процедурни правила, биха били ефективни при използването им и 

прилгането по отношение на студентските столове. На много места, комисията 

установи, че участникът посочва, че мерките за преодоляване на последиците 

на риска при неговото проявление, се отнасят за „детско заведение“(стр.34 

повторено три пъти и стр.39); „детски и социални заведения“ (стр.41); „детски, 

социални, болнични“ (стр.41), а не за студентски столове, което потвърждава, 

че правилата са разработени общо, а не конкретно за настоящата обществена 

поръчка. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Фантастика 2002“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №6 да бъде 

оценено, като получи 30 точки. 

 

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

1.“Корект Де“ЕООД. 

Въз основа на констатациите, направени в Протокол №2 и в съответствие с 

утвърдената Методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно 

реши, техническото предложение на „Корект Де“ЕООД, подал оферта по седма 

обособена позиция, да бъде оценено, като получи  60  точки. 

2. „Мира Фууд“ЕООД 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено 

внимание на всяка една от критичните точки, липсват идентифицирани 

критични точки (по т.2 и т.3 от Методиката на Възложителя), не е оценена 

степента на влияние и/или вероятността за настъпването. При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен на въздействие, 

липсват оценки на критичните точки В техническото предложение липсва 

индикация, която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  

правила, биха били ефективни при използването им и прилгането по отношение 

на студентските столове. 



Въз основа на констатациите в Протокол №2 и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване, Комисията единодушно реши техническото 

предложение на участника „Мира Фууд“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №7, да бъде оценено, като получи 30 точки. 

 

ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1.ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“ 

Въз основа на констатациите направени в Протокол №2 и в съответствие с 

утвърдената методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно 

реши техническото предложение на ЕТ„Свилен Лазаров СС-91“, подал оферта 

по Обособена позиция №8, да бъде оценено, като получи  60  точки. 

2. „Стелит 1“ЕООД. 

Въз основа на констатациите направени в Протокол №2 и в съответствие с 

утвърдената методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно 

реши техническото предложение на „Стелит 1“ЕООД, подал оферта по 

Обособена позиция №8, да бъде оценно като получи 60  точки. 

3. „Нове инженеринг“ЕООД 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показва липса 

на хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от 

Възложителя в Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на 

критичните точки, така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на 

критични точки са подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за 

посочените в съответния раздел ситуации. 

В съответните раздели липсва оценка на идентифицираните рискове и анализ 

на вероятността от настъпване на критичните точки и степента на въздействие 

на риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Нове 

инженеринг“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №8, да бъде оценено 

като получи 30 точки. 

4. „Варна оборот“ЕООД 



Въз основа на констатациите направени в Протокол №2 и в съответствие с 

утвърдената методика за оценяване, Комисията единодушно реши 

техническото предложение на „Варна оборот“ЕООД, подал оферта по 

Обособена позиция №8, да бъде оценено като получи 60 точки. 

 

След извършване на описаните действия, Комисията реши да допусне всички 

участници до следващия етап – отваряне на ценовите предложения.  

На определената дата 28.01.2020 г. от 10:00 часа, за които участниците бяха 

уведомени на Профила на купувача на Възложителя с писмо публикувано на 

21.01.2020г. се явиха:  

Антон Антонов – управител на „Нове инженеринг“ЕООД. 

Васил Даракчиев –упълномощен представител на „Димитър Даракчиев ООД 

Даниела Райкова – упълномощен представител на „Стелит 1“ЕООД. 

Присъстващите лица удостовериха качеството си на представители на 

участниците в процедурата посредством пълномощни и документи за 

самоличност и вписаха имената си в присъствения лист за заседанието. 

На публичното заседание по отваряне на ценовите предложения не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Преди отваряне и оповестяване на ценовите предложения, Комисията уведоми 

представителите на участниците за резултатите от разглеждането на 

техническите предложения и за оценяването на офертите по показател К2 – 

Техническа оценка от комплексната оценка на допуснатите участници. 

Допуснатите участници по обособени позиции за отваряне на ценовите 

предложения са: 

1. „Димитър Даракчиев“ ООД , гр.Смолян, участник по ОП №3; 

2. „Брадърс Комерс“ООД,гр. Стара Загора, участник по ОП №5 и ОП №6; 

3. „Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, участник по  ОП №1 и ОП №8; 

4. „Варна оборот“ ЕООД, гр.Варна, участник по  ОП №4 и ОП №8; 

5. „Оримекс“ООД, гр.Свищов, участник по ОП №4; 

6. ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, гр.Шумен, участник по  ОП №8; 

7. „НИК – ИНВЕСТ – Казанлък“ЕООД, участник по  ОП №5 и  ОП №6; 



8. „Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив, участник по ОП №5 и ОП №7; 

9. „Фантастика2002“ЕООД,гр.Пловдив,участник по ОП №3 и ОП №6; 

10. „Корект-Де“ ЕООД, гр.Севлиево, участник по ОП №2 и ОП №7; 

11. „Килтекс“ ЕООД, гр.София, участник по  ОП №1 и ОП №6; 

12. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево,участник поОП №4 и ОП №5; 

13. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, участник по ОП №3 и ОП №8; 

14. ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, участник по ОП №1 и ОП №3. 

След извършване на описаните действия присъстващите на публичното 

заседание се увериха, че всички пликове с надпис „Предлагани ценови 

предложения“ от офертите на участниците са запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост. Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения 

от допуснатите оферти по всяка обособена позиция по отделно по реда на 

постъпването им, съобразно входящия номер, поставен върху опаковката с 

офертата и отразен във входящия регистър на Възложителя. Отварянето на 

всяко предложение включваше и оповестяване на предлаганите от съответния 

участник цени в лева, с включен ДДС. След отварянето им, ценовите 

предложения бяха подписани от тримата членове на комисията. Присъстващите 

представители на участници, подписаха някои от ценовите предложения на 

другите участници, за други предложения отказаха. 

При отварянето на пликовете се установи, че ценовите оферти в Плик № 3 са 

редовни, приложени са ценовите предложения на писмен носител и на диск. 

Допуснатите участници са предложили единични цени за артикулите по 

обособените позиции. 

 Бяха оповестени единичните цени на следните участници: 

1.Предложени цени по Обособена позиция № 1: 

„Нове инженеринг“ ЕООД, „Килтекс“ЕООД, ДЗЗД „С-2015“; 

2. Предложени цени по Обособена позиция №2: 

„Корект-Де“ЕООД 

3. Предложени цени по Обособена позиция №3: 



„Димитър Даракчиев“ ООД, „Фантастика2002“ЕООД, „Стелит 1“ЕООД, 

 ДЗЗД „С-2015“; 

4. Предложени цени по Обособена позиция №4: 

„Варна оборот“ЕООД, „Оримекс“ООД, „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД. 

5.Предложени цени по Обособена позиция №5: 

„Брадърс Комерс“ООД, „НИК –Инвес –Казанлък“ЕООД, „Мира ФУУД“ЕООД, 

„Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД; 

 6. Предложени цени по Обособена позиция №6: 

„Брадърс Комерс“ ООД, „НИК-Инвест - Казанлък“ЕООД, „Килтекс“ЕООД, 

„Фантастика2002“ЕООД; 

 7. Предложени цени по Обособена позиция №7: 

„Мира ФУУД“ ЕООД, „Корект-Де“ЕООД; 

 8. Предложени цени по Обособена позиция №8: 

„Нове инженеринг“ЕООД, „Варна оборот“ЕООД, ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, 

„Стелит 1“ЕООД. 

С горните действия, Комисията приключи публичното заседание. 

На 30.01.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание в 

редовния си състав, като пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите 

предожения на допуснатите участници. 

 
По всяко от така изброените предложения комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и проверява наличието на обстоятелствата 

по чл. 72 от ЗОП, дали съответното предложение в офертата на конкретния 

участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

Оценяват се предложения, които отговарят на поставените от Възложителя 

изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

 



При извършване на проверката по чл.72, ал.1 от ЗОП за обособените позиции, 

се констатира наличие на предложение, в което предложената обща сума с ДДС 

от единичните цени за артикулите, посочени в колона осма е с повече от 20 на 

сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници, по същия показател за оценка. 

Комисията прие Решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“ К1, по трета обособена позиция, да поиска от 

„Димитър Даракчиев“ООД, участник по обособената позиция, на основание 

чл.72, ал.1 от ЗОП, да представи подробна  писмена обосновка за начина на 

образуване на цените за изпълнение на обществената поръчка. На 03.02.2020г. 

на електронната поща на участника, Комисията изпрати искането си за 

обосновката, с указания, в 5-дневен срок от получаването, участникът 

„Димитър Даракчиев“ ООД да я представи на Комисията. 

След разглеждане на ценовите предложения на участниците за установяване на 

съответствието им с изискванията на Възложителя от одобрената документация 

за участие, Комисията пристъпи към извършване на оценка по показател 

„Ценово предложение“  оценка К1 . 

Направените изчисления от комисията на предложените единични цени за 

артикулите, включени в обособените осем позиции, са описани в Приложения, 

които са неразделна част от този протокол. 

 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
 

1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

по първа обособена позиция, комисията установи, че в ценовото предложение 

на участника „Килтекс“ЕООД е  допуснато следното нарушение: 

За описания Артикул №128 „яйца“  при изчисление на единичната цена с ДДС, 

участникът е посочил:  цена на „САПИ“ 0.198 лв., процент отстъпка 10%, 

единична цена с ДДС  0.180 лв. Изчисленията показват, че единичната цена на 

този артикул е 0.178 лв., т.е., участникът е допуснал аритметична грешка, като е 

 



записал в ценовото предложение на книжен носител, единичната цена на 

артикул „яйца“  0.180 лв.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 

за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б.„а“ЗОП, офертата на 

„Килтекс“ЕООД. 

Мотиви: Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единична 

цена на посочения по-горе артикул, несъответстващ на изискванията на 

Възложителя.   

 

След направените констатации за ценовото предложение на участника, който не 

може да участва в оценяването и класирането поради нередовност на офертата 

му, оценяване на офертите на останалите участници, са както следва:  

 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
 

По втора обособена позиция е подадена една оферта за участие от участника 

„КОРЕКТ Де“ ЕООД. След преглед на ценовото му предложение, Комисията 

установи, че същото е изготвено съобразно изискванията на Възложителя. 

Участникът е спазил условието, да не се предлагат цени по-високи от -10% 

(минус 10 процента) от цената в бюлетина на „САПИ“ ЕООД. 

УЧАСТНИК 

 

 

К1 

 

 

К2 

 

 

К=К1х70+К2х30 

 

 

ДЗЗД „С-2015“ 

 
 
100 

 
 
100 

К=100х70+100х30 
К=70+30 
К= 100 точки 

 

„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД 

 
99.08 

 
30 

К=99.08х70+30х30 
К=69.36+9 
К=78.36 точки 

 



Предвид участието за втора обособена позиция на един участник подал оферта 

в откритата обществена поръчка, Комисията не може да приложи Методиката 

за определяне на комплексната оценка на офертите, поради което класира 

„Корект Де“ ЕООД за определяне като изпълнител по втора обособена позиция. 

 

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

 

1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

по трета обособена позиция, комисията установи, че в ценовото предложение 

на участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД е  допуснато следното нарушение: 

За описания Артикул №121 „куркума“пакет 0.250 кг., при изчисление на 

единичната цена с ДДС, участникът е посочил: цена на САПИ 0.30 лв., процент 

отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС  0.27 лв. След преглед на 

приложената към ценовото предложение на участника издадена от САПИ 

справка за осреднени цени на едро с ДДС, комисията констатира, че участникът 

е допуснал грешка при пренасяне на цената от Бюлетина на САПИ и 

изчислението на единичната цена, намалена с 10%. При вярно изчисление, 

цената която се получава за артикул „куркума“ пакет от 0.250 кг. с цена на 

САПИ  от 2.08 лв., е 1.87 лв, а не 0.27 лв.  

За описания Артикул №158 „яйца“,  при изчисление на единичната цена с 

ДДС, е посочил цена на „САПИ“ 0.198 лв., процент отстъпка 10%, единична 

цена с ДДС 0.180 лв. Изчисленията показват, че единичната цена на този 

артикул е 0.178 лв., т.е., участникът е допуснал аритметична грешка, като е 

записал, че единичната цена на артикул „яйца“е 0.180 лв. Участникът не е 

спазил указанията на Възложителя, описани в раздел ІІІ на документацията -  

Критерий за възлагане на поръчката, показатели, относителната им тежест и 

методика за определяне на комплексната оценка на офертата.  

Възложителят е записал, че предложените цени за позиция „яйца“ се посочват 

до третия знак след десетичната запетая, което участникът не е изпълнил. 

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 



за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, буква „а“ЗОП,офертата на 

„Стелит 1“ ЕООД. 

 

МОТИВИ 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единична цена на 

посочения по-горе артикул, несъответстващ на изискванията на Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на технически грешки, комисията да ги отстранява и да допуска 

до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива грешки.  

 

2. В началото на своята работа, комисията установи, че на 03.02.2020г. в 

съответствие с констатациите в настоящия протокол и в изпълнение на чл.72, 

ал.1 от ЗОП, до участника „Димитър Даракчиев“ООД е изпратено искане за 

представяне на подробна писмена обосновка относно начина на образуване на 

предложената от него цена. Писмото се изпрати на електронния адрес на 

участника, посочен в офертата му. Указаният срок за представяне на 

обосновката е 5 (пет) дни, считано от получаване на искането. В указания срок 

в деловодството на „Студентски столове и общежития“ЕАД постъпи  писмена 

обосновка  от участника „Димитър Даракчиев“ ООД, с вх.№ 244/07.02.2020 г. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал.2, на които се 

позовява участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП 

изисква комисията да направи оценка на обосновката на участника не само за 

това дали в същата са обхванати възможностите, изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП 

от т.1 до т.5, но и дали представените доказателства обосновават 

предложението на „Димитър Даракчиев“ ООД по показател К1 от методиката 

за оценка за обособена позиция №3. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, комисията единодушно реши 

да приеме обосновката, поради пълнота и обективност относно обстоятелствата 

по чл.72, ал.2 от ЗОП, както и поради приложените доказателства, 



обосноваващи предложението на участника по показател К1 от методиката за 

оценка,  

След направените констатации за ценовото предложение на участници, които 

не могат да участват в оценяването и класирането поради нередовност на 

офертите им, оценяването на офертите на останалите участници, се представя в 

табличен вид както следва: 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  

 

1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

по четвърта обособена позиция, комисията установи, че в ценовото 

предложение на участника „ОРИМЕКС“ООД е  допуснато следното 

нарушение: 

За описания Артикул №139 „яйца“  при изчисление на единичната цена с ДДС, 

е посочил цена на „САПИ“ 0.198 лв., процент отстъпка 10%, единична цена с 

ДДС 0.18 лв. Изчисленията показват, че единичната цена на този артикул е 

0.178 лв., т.е., участникът е допуснал аритметична грешка, като е записал, че 

единичната цена на артикул „яйца“ е 0.18 лв. Участникът не е спазил 

указанията на Възложителя, описани в раздел ІІІ на документацията -  

УЧАСТНИК 

 

 

К1 

 

 

К2 

 

 

К=К1х70+К2х30 

 

 

ДЗЗД „С-2015“ 

 
77.11 

 
100 

К=77.11х70+100х30 
К=53.98+30 
К= 83.98 точки 

 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ООД 

 
96.87 

 
30 

К=96.87х70+30х30 
К=67.81+9 
К=76.81 точки 

 

 

„ФАНТАСТИКА 2002“ЕООД 

 
81.91 

 
30 

К= 81.91 х70+30х30 
К= 57.34+9 
К= 66.34 точки 

 
 



Критерий за възлагане на поръчката, показатели, относителната им тежест и 

методика за определяне на комплексната оценка на офертата.  

Възложителят е записал, че предложените цени за позиция „яйца“  се посочват 

до третия знак след десетичната запетая, което участникът не е изпълнил. 

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 

за участие, предлага на Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. 

„а“ ЗОП офертата на „Оримекс“ООД. 

МОТИВИ:  
 
Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единична цена на 

посочения по-горе артикул, несъответстващ на изискванията на Възложителя.   

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е следвало да 

проучи всички указания, образци и условия в документацията, като офертата 

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. В 

документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на аритметична грешка, комисията да ги отстранява и да допуска 

до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива грешки. 

 

След направените констатации за ценовото предложение на участник, който не 

може да участва в оценяването и класирането поради нередовност на офертата 

му, оценяване на офертите на останалите участници, се представя в табличен 

вид както следва: 

 

 



 

 

 

 

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

         1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници по пета обособена позиция, комисията установи, че в ценовото 

предложение на участника „НИК – Инвест - Казанлък“ЕООД са  допуснати 

следните нарушения: 

Участникът не е спазил изискването на т.11 на част Първа от документацията, 

която задължава участниците за следното: „Участниците не могат да 

предлагат цена по-висока от -10% (минус 10 процента) от цената в бюлетина 

на „САПИ“ ЕООД за гр. София, към дата 5 (пет) дни преди крайната дата за 

подаване на офертите“. 

В ценовото си предложение, участникът посочва цени с ДДС, по-високи  от  

минус 10 процента отстъпка от цената на САПИ,  за артикулите, подробно 

описани в Протокол №3 на Комисията. 

От изложеното по-горе е видно, че участникът не се е съобразил със 

задължителните указания на Възложителя, посочени и в Методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите - да не предлага цена по - 

висока от минус 10% от цената в Бюлетина на САПИ, издаден 5 дни преди 

подаване на офертата. 

УЧАСТНИК 

 

 

К1 

 

 

К2 

 

 

К=К1х70+К2х30 

 

 

БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ЕООД 

99.93 60  
К=99.93х70+60х30 
К= 69.95 +18 
К=87.95 точки 

 

„ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД 

 
99.28 

 
60 

 
К=99.28х70+60х30 
К= 69.50+18 
К=87.50 

 



Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 

за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ЗОП офертата на 

„НИК-Инвест-Казанлък“ЕООД. 

МОТИВИ:  

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единични цени на 

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на 

Възложителя.   

За да изпълни указанията посочени в документацията участникът  е  следвало 

да проучи всички указания, образци и условия в документацията, като офертата 

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. 

 

     2. По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници по пета обособена позиция, комисията установи, че в ценовото 

предложение на участника „Мира Фууд“ ЕООД са  допуснати следните 

нарушения: 

2.1. За Артикул № 42 „Пушена вита шунка“  при изчисление на единичната 

цена с ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение следното:  цена 

на САПИ 11.67 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 10.50 

лв. за 1 кг. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на 

Възложителя, както и след преглед на приложените Ценови бюлетини от 

другите участници по същата пета обособена позиция, Комисията констатира, 

че цената на САПИ за този артикул е 10.70 лв., а не 11.67 лв., както е записал в 

предложението си участникът „МираФууд“ ЕООД. Предвид горното комисията 

констатира, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от 

Бюлетина на САПИ и изчислението на единичната цена, намалена с 10%. При 

вярно изчисление, цената която се получава за артикул „Пушена вита шунка“ за 

1  кг. с цена на САПИ от 10.70 лв., е 9.63 лв, а не 10.50 лв. 

2.2. За Артикул № 50 „Колбас шунков“за 1 кг., при изчисление на единичната 

цена с ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение следното:  цена 



на САПИ 7.03 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 6.33 лв. 

за 1 кг. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, 

както и след преглед на приложените Ценови бюлетини от другите участници 

по същата пета обособена позиция, Комисията констатира, че цената на САПИ 

за този артикул е 9.10 лв., а не 7.03 лв., както е записал в предложението си 

участникът „Мира Фууд“ЕООД. Предвид горното комисията констатира, че 

участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от Бюлетина на САПИ 

и изчислението на единичната цена, намалена с 10%. При вярно изчисление, 

цената която се получава за артикул „колбас шунков“ за 1 кг. с цена на САПИ 

от 9.10 лв., е 8.19 лв, а не 6.33 лв. 

2.3. За Артикул № 97 „маргарин“кутия 0.500 кг. при изчисление на 

единичната цена с ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение 

следното:  цена на САПИ 3.36 лв., процент отстъпка минус 20%, единична цена 

с ДДС 2.69 лв. за 1 брой. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден 

на Възложителя, както и след преглед на приложените Ценови бюлетини от 

другите участници по същата пета обособена позиция, Комисията констатира, 

че цената на САПИ за този артикул е 2.95 лв., а не 3.36 лв., както е записал в 

предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. Предвид горното комисията 

констатира, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от 

Бюлетина на САПИ и изчислението на единичната цена, намалена с 20%. При 

вярно изчисление, цената която се получава за артикул „маргарин“ за 1 брой с 

цена на САПИ  от 2.95 лв., е 2.65лв, а не 2.69 лв. 

От направеното на 31.01.2020 г. запитване до САПИ ЕООД и получения 

отговор, Комисията констатира, че към 15.11.2019 г., на фирма „Мира 

Фууд“ЕООД за участие в откритата процедура по ЗОП за  5-та обособена 

позиция,  не е издаван ценови бюлетин. Във връзка с това обстоятелство, не 

става известно, откъде участникът е заимствал и записал цени на САПИ -  11.67 

лв. за първия артикул, 7.03лв. за втория артикул и 3.36 лв. за третия артикул, 

описани в колона шеста на предложението си.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 



за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б.„а“ ЗОП, офертата на 

„Мира Фууд“ ЕООД.  

МОТИВИ 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единична цена на 

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на 

Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на технически грешки, комисията да ги отстранява и да допуска 

до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива грешки. 

 

 

 

 

 

ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

 

1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

по шеста обособена позиция, комисията установи, че в ценовото предложение 

на участника „НИК–Инвест-Казанлък“ЕООД са допуснати следните 

нарушения: 

Участникът не е спазил изискването на т.11 на част Първа от документацията, 

която задължава участниците за следното: „Участниците не могат да 

предлагат цена по-висока от -10% (минус 10 процента) от цената в бюлетина 
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на „САПИ“ ЕООД за гр. София, към дата 5 (пет) дни преди крайната дата за 

подаване на офертите“. 

В ценовото си предложение, участникът посочва цени с ДДС по-високи от  

минус десет процента отстъпка от цената на САПИ,  за артикулите, които 

Комисията подробно е описала в Протокол №3. 

От изложеното по-горе е видно, че участникът не се е съобразил със 

задължителните указания на Възложителя, посочени и в Методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите - да не предлага цена по - 

висока от минус 10% от цената в Бюлетина на САПИ, издаден 5 дни преди 

подаване на офертата. 

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 

за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ЗОП офертата на 

„НИК-Инвест-Казанлък“ЕООД. 

 

МОТИВИ:  

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единични цени на 

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на 

Възложителя.   

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е  следвало 

да проучи всички указания, образци и условия в документацията, като офертата 

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. 

След направените констатации за ценовото предложение на участника, който не 

може да участва в оценяването и класирането поради нередовност на офертата 

му, оценяването на офертите на останалите участници, се представя в табличен 

вид както следва: 



 

 

 

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

      1.По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници по седма обособена позиция, комисията установи, че в ценовото 

предложение на участника „Мира Фууд“ ЕООД са  допуснати следните 

нарушения: 

1.1. За Артикул № 21 „кренвирши“пилешки, варено-пушени, при изчисление 

на единичната цена с ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение 

следното:  цена на САПИ 4.18 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена 

с ДДС 3.76 лв. за 1 кг. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на 

Възложителя, както и след преглед на приложения Ценови бюлетин от другия 

участник по същата седма обособена позиция, Комисията констатира, че цената 

на САПИ за този артикул е 4.78 лв., а не 4.18 лв., както е записал в 

предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. Предвид горното комисията 

констатира, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от 

Бюлетина на САПИ и изчислението на единичната цена, намалена с 10%. При 

вярно изчисление, цената която се получава за артикул „кренвирши“ варено - 

пушени за 1  кг. с цена на САПИ от 4.78 лв. е 4.30 лв, а не 3.76 лв. 

1.2. За Артикул № 87 „маргарин“кутия 0.500 кг. при изчисление на 

единичната цена с ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение 
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следното:  цена на САПИ 3.36 лв., процент отстъпка минус 21%, единична цена 

с ДДС 2.65 лв. за 1 брой. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден 

на Възложителя, както и след преглед на приложения Ценови бюлетин от 

другия участник по същата седма обособена позиция, Комисията констатира, че 

цената на САПИ за този артикул е 2.95 лв., а не 3.36 лв., както е записал в 

предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. Предвид горното комисията 

констатира, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от 

Бюлетина на САПИ и изчислението на единичната цена, намалена с 21%. При 

вярно изчисление, цената която се получава за артикул „маргарин“за 1 брой с 

цена на САПИ  от 2.95 лв., е 2.33 лв, а не 2.65 лв. 

За Артикул № 34 „пушена вита шунка“  при изчисление на единичната цена с 

ДДС, участникът е посочил в ценовото си предложение, следното:  цена на 

САПИ 11.67 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 10.50 лв. 

за 1 кг. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, 

както и след преглед на приложения Ценови бюлетини от другия участник по 

същата седма обособена позиция, Комисията констатира, че цената на САПИ за 

този артикул е 10.70 лв., а не 11.67 лв., както е записал в предложението си 

участникът „Мира Фууд“ЕООД. Предвид горното комисията констатира, че 

участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от Бюлетина на САПИ 

и изчислението на единичната цена, намалена с 10%. При вярно изчисление, 

цената която се получава за артикул „пушена вита шунка“за 1  кг. с цена на 

САПИ от 10.70 лв., е 9.63 лв, а не 10.50 лв. 

От направеното на 31.01.2020 г. запитване до САПИ ЕООД и получения 

отговор, Комисията констатира, че към 15.11.2019 г., на фирма „Мира Фууд“ 

ЕООД за участие в откритата процедура по ЗОП за  7- ма обособена позиция,  

не е издаван ценови бюлетин. Във връзка с това обстоятелство, не става ясно, 

откъде участникът е заимствал и записал цени на САПИ 4.18 лв. за първия 

артикул, 3.36 лв. за втория артикул и 11.67 лв. за третия артикул описани  в 

колона шеста на предложението си.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 



за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ЗОП офертата на 

„МИРА ФУУД“ ЕООД. 

МОТИВИ 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единични цени на 

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на 

Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на технически грешки, комисията да ги отстранява и да допуска 

до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива грешки. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и стриктно 

съобразяване с обявените условия на възложителя. 

След направените констатации за ценовото предложение, което не може да 

участва в оценяването и класирането поради нередовност, оценяване на 

офертата на другия участник, се представя в табличен вид, както следва: 

 

 

ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

По време на оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници по 

осма обособена позиция, комисията установи, че в ценовото предложение на 

участника „Нове инженеринг“ЕООД, е  допуснато следното нарушение: 

За описания Артикул №132 „мюсли с плодове“ пакет 1 кг., при изчисление на 

единичната цена с ДДС, участникът е посочил: цена на САПИ 7.27 лв., процент 

отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС  6.54 лв. След преглед на 

приложената към ценовото предложение на участника издадена от САПИ 

справка за осреднени цени на едро с ДДС, изх. № 2832/19.11.2019 г., комисията 
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констатира, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената, която в  

бюлетина на САПИ е 7.24 лв., а не 7.27 лв. При вярно изчисление, цената която 

се получава за артикул „мюсли с плодове“, пакет от 1 кг. с цена на САПИ от 

7.24 лв., намалена с 10% е 6.52  лв, а не 6.54 лв.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията 

за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, предлага на 

Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ ЗОП офертата на 

„Нове инженеринг“ ЕООД. 

МОТИВИ 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на единична цена на 

посочения по-горе артикул, несъответстващ на изискванията на Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на технически грешки, комисията да ги отстранява и да допуска 

до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива грешки. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и стриктно 

съобразяване с обявените условия на Възложителя. В конкретния случай, 

комисията не би имала законно основание да отстрани допуснатата от 

участника техническа грешка и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията за 

участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. 

 

По осма обособена позиция са допуснати за разглеждане на ценовите им 

предложения трима участника. След преглед на ценовите им оферти, 

Комисията установи, че са спазили условието, да не се предлагат цени по-

високи от -10% (минус 10 процента) от цената в бюлетина на САПИ ЕООД. 

След направените констатации за ценовите предложения, които могат да 

участват в оценяването и класирането поради редовност, оценяването на 

офертите на участниците, се представят в табличен вид както следва: 

 



 

 

 

След приключване действията по оценяване, Комисията класира офертите 

получили най-висока комплексна оценка  на първо място и второ място. 

 

ІІ.  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Офертата получила най-висока комплексна стойност се класира на първо място. 

По Обособена позиция № 1  

Първо място:  ДЗЗД „С-2015“ -  100 точки. 

Второ място: „Нове Инженеринг“ЕООД – 78.36 точки 

 

По Обособена позиция № 2. 

Първо място: „Корект Де ЕООД  

 

По обособена позиция №3 

Първо място: ДЗЗД „С- 2015“ – 83.98  точки. 

Второ място: „Димитър Даракчиев“ООД – 76.81 точки. 

 

По обособена позиция №4. 

Първо място: „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД -  87.95  точки. 

Второ място: „Варна оборот“ЕООД – 87.50 точки. 
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flrpno Mrrcro: ,,KulreKc,,EOOA - g0.4g ToqKH.

Bropo Mncro :,,@aHracru rca 2O02,,EOOA _ 7 6.09 ToqKrr.

IIo o6oco6ena nosuunq J{b7.

Ilrpno Mrrcro: ,,Kopexr.{e., EOOA _ Sg ToqKr

flrpno Mrrcro: ET,,Cnuneu llasapos CC gl*_ g7.g4 ro.rrcu.
Bropo Mrrcro: ,,Cre.rur 1..EOOA - g3.2S roqKu

c ropnure 4eficrnux Kouucuxra rpr{Krrro.un pa6om ual4.02.2020 r.
Ktu namo-flqz.fl AoKJraA Kouacnsra rrpr{nara flporoxon J\&1 or 22.1!.202g r.,
flpororor J\&2 or L6.L2.2019 r. u flporoxon Ns 3 or 2g.01 .2020 r.
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