
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

 
                                                                    Утвърждавам: (п) данните са заличени 
                                                                     съгласно чл.2 ЗЗЛД, вр.чл.42, ал.5 ЗОП 
 
                                                                  

                                                     П Р О Т О К О Л 

         От заседанието на Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за 
избор на доставчик на обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти,  с 

предмет:„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи 

препарати, за нуждите на клоновете  на „Студентски столове и общежития“ ЕАД,  по десет 
обособени позиции”. 
 

          Днес, 18.09.2018г. в 10.00 часа, в  административната сграда на „С С О”ЕАД, гр. София, Студентски  

град, бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 216, комисия в състав:  

 
Председател:  
 
Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  „С С О” ЕАД; 
 

         Членове:  
 

Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в „ССО” ЕАД; 
 

Бояна Димова Лунгарска – организатор стопанска дейност – столове в „ССО“ЕАД.                                  

определена със Заповед № 71/18.09.2018 г. на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД, извърши 

разглеждане на офертите подадени във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на 

клоновете  на „Студентски столове и общежития“ ЕАД,  по десет обособени позиции”. 

В посочения в Обявата за събиране на оферти  час за отваряне на подадените оферти - 10:00 часа, 

Председателят на комисията получи от служител на деловодството срещу подпис, протокол за  

 



подадените оферти,  записани във входящия регистър за обществени поръчки на възложителя съгласно 

чл.48, ал.1 от ППЗОП. Комисията констатира, че  до удължения краен срок за подаване на оферти 

(17.09.2018 г.)  са постъпили общо 14 броя опаковки.  

В определения в документацията  на възложителя  ден и час за отваряне на офертите  18.09.2018 г., 10.00 

часа, не се явиха  представители на участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване. 

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 Закона за 

обществените поръчки.   

    

І ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.                                                                                                                      

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им съобразно 

входящия номер, поставен върху опаковката и отразен във входящия регистър за обществените поръчки 

на „Студентски столове и общежития" ЕАД, обявяване на съдържанието на всяка опаковка, и ценовото 

предложение. Трима от членовете на комисията подписаха Пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и съдържащото се в него ценово предложение, както и Техническото предложение с 

приложени към него документи.  

Комисията установи, че оферти са подадени от следните участници: 

1.„ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА  ИНДУСТРИЯ“ЕООД, гр.Велико  Търново,ул.“Никола 

Габровски“№81А, ЕИК 8141817571, тел.: 062/622 429, 062/634 609, 

e–mail:head_office@hmi-compani.com, подадена с вх.№ 161 на  04. 09. 2018 г. в 11:30 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  2  е в размер на 

обща стойност  11 901.10   лева,  без ДДС. 

2. „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД, гр. София, ул. „Друшлявица“№14, ЕИК 202724214,тел.: 0899 800 064, 

e-mail: office@adikatrade.com, подадена с вх.№  162  на  05.09.2018 г. в  09:20  ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час.  

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 1 е в размер на 

обща стойност  3 702.76 лева, без ДДС. 

3. „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД, гр. София, ул. „Друшлявица“№14, ЕИК 202724214,тел.: 0899 800 064, 

e-mail: office@adikatrade.com, подадена с вх.№  163  на  05.09.2018 г. в  09:21  ч. 



Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час.  

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 2 е в размер на 

обща стойност  11 933.13 лева, без ДДС. 

4. „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД, гр. София, ул. „Друшлявица“№14, ЕИК 202724214,тел.: 0899 800 064, 

e-mail: office@adikatrade.com, подадена с вх.№  164 на  05.09.2018 г. в  09:22  ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час.  

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 3 е в размер на 

обща стойност  2 432.49  лева,  без ДДС. 

 

5.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,           

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№165 на 10.09.2018 г. в        

15:40 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 1 записана в 

Ценовото предложение е в размер на обща стойност  3246.73  лева, без ДДС. 

6.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№ 166 на 10.09.2018 г. в        

15:41 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  2  е в размер на 

обща стойност  10 581.23  лева, без ДДС. 

7.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,                       

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№167 на 10.09.2018 г. в        

15:42 ч. 



Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 3 е в размер на 

обща стойност 3 276.45 лева, без ДДС . 

8.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,                       

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№168 на 10.09. 2018 г. в        

15:43 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 4 е в размер на 

обща стойност 9 271.69  лева,  без ДДС. 

9.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК  000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№169 на 10.09. 2018 г. в        

15:44 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  5 е в размер на 

обща стойност  6 015.99 лева, без ДДС. 

10.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК  000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№170 на 10.09.2018 г. в        

15:45 ч. 

  . Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  6 е в размер на 

обща стойност 1 910.79 лева, без ДДС. 

 



11.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК  000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№171 на 10.09.2018 г. в        

15:46 ч. 

  Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 7 е в размер на 

обща стойност 5 670.93  лева, без ДДС. 

12. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№172 на 10.09.2018 г. в        

15:47 ч. 

 Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 8 е в размер на 

обща стойност  754.02 лева, без ДДС. 

13.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК 000885099,                       

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№173 на 10.09.2018 г. в        

15:48 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  9 е в размер на 

обща стойност  1 429.26 лева, без ДДС. 

14.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София - 1784, бул.“Цариградско шосе“№ 139, ЕИК  000885099,                      

тел.: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:  zop@office1.bg, подадена с вх.№174 на 10.09.2018 г. в        

15:49 ч. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция №  10 е в размер на 

обща стойност 9 249.86  лева, без ДДС. 



 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНОТО  СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ В ОБЯВАТА 

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ЗОП И ППЗОП. 

 

Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя. 

Комисията установи, че в процедурата няма подадени оферти от Специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране 

на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

При преглед на документите към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи: 

1.Участникът „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ЕООД  участва за обособена позиция 

№ 2 и  е представил оферта съдържаща изискуемите  документи. Документите са по образец на 

Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради редовност на документите за лично състояние и 

критериите за  подбор, Комисията започна разглеждане на  Техническото предложение.Участникът 

предлага да изпълни поръчката при следните условия: След подписване на договора, 

специалист-продажби въвежда договорената ценова листа в  система, по този начин не се налагало при 

всяка поръчка от клиенти  да се търсят договорените цени, начин на плащане и падеж на плащане, а 

същите се зареждали автоматично за всеки клиент.Всеки клиент може да подава заявката си по факс, 

имейл или телефон.Веднъж подадена тя автоматично се въвеждала в системата, задавало се краен срок, 

дата и час за подготовка и автоматично се пускали в склада с готова продукция. Записано е в 

техническото предложение, че благодарение на гореописания процес на работа се гарантира на клиента 

ефикасност, бързина, своевременност и качество при извършване на доставки. Срокът на доставка  е до 3 

дни от датата на заявка.Доставките се извършват със собствени превозни средства, като за регион Велико 

Търново са назначени  двама шофьори, които напълно ще обезпечат региона и града. Координацията на 

целия процес (приемане на поръчка – доставка до обект) се извършва от специалист продажби.В 

предложението е посочено лицето, което ще осъществява процеса по заявка и доставка, като са изписани 

телефон, факс и имейл адрес на този специалист. Към Техническото предложение са приложени: 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор, Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП, Списък на 

доставките, идентични или сходни с предмета на обществените поръчки. Към списъка са приложени 11 

броя референции за добро изпълнение. Приложена е декларация, че препаратите, съдържащи химически 

вещества, съответстват на изискванията на Регламент ЕО 648/2004 и Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси. Приложен е сертификат ISO 9001:2008 с обхват на 

сертификация проектиране, производство и продажба на дезинфектанти, антисептици, консумативи,  и 

др., с валидност до 14 ноември 2017 г. Приложена е декларация за съответствие на продуктите 



произвеждани от участника, които са контролирани и оценени в съответствие със стандартите ISO 9001: 

2008 (система за управление на качеството). Приложена е декларация, че ще бъдат осигурени 

необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора.Участникът е декларирал, 

че няма до ползва подизпълнители. 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 2 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

2. Участникът  „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. участва за обособена позиция № 1.  

След като разгледа  документите  за лично състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че 

документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради редовност на 

документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане на  

Техническото предложение. Комисията установи, че в т.3 на Образец №4 (Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката) участникът е записал, че прилага изложение в свободен текст, в което описва 

виждането му за изпълнението на предмета на поръчката и начина на изпълнение. Прегледът на офертата 

показа, че липсва приложено изложение към Техническото предложение. Представен е само Образец №4 

„Техническо предложение“ състоящ се от 1 стр., подписан и с положен печат, но изложение липсва. 

Предвид  гоорното, Комисията счита, че участникът не е изпълнил  изискването на възложителя посочено 

в р.V, т.4.4., Техническото предложение задължително да съдържа изложение в свободен текст, в което 

участникът да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 

условията на възложителя, посочени в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция 

№ 1 и не може да бъде допуснат до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“. Комисията прие единодушно решение участникът „Адика Трейд“ЕООД на основание 

р.VІ, т. 4,б. „а“ и б. „б“от Документацията, да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата. 

МОТИВИ: Участникът „Адика Трейд“ЕООД  не е представил  към Техническото си предложение 

изложение, в което да опише виждането си за изпълнение на предмета на поръчката. Липсата на 

конкретни предожения, които следва да съдържа техническото предложение като: срокове и начини за 

доставка на продуктите, ред за заявяване и приемане на извършените доставки,  изпълнение при спешни 

заявки, транспорт, рекламации, права и задължения на страните и др. , се счита за съществено нарушение, 

тъй  като при сключване на договора, посочените предложения се залагат в договора и обосновават 



правата и задълженията на страните.Непосочването на тези елементи, води до липсата на информация за 

възложителя, относно намеренията на участника по изпълнение на поръчката. 

3. Участникът  „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. участва за обособена позиция № 2.  

След като разгледа  документите  за лично състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че 

документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради редовност на 

документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане на  

Техническото предложение. 

Комисията установи, че в т.3 на Образец №4 (Техническо предложение за изпълнение на поръчката) 

участникът е записал, че прилага изложение в свободен текст, в което описва виждането му за 

изпълнението на предмета на поръчката и начина на изпълнение. Прегледът на офертата показа, че 

липсва приложено изложение към Техническото предложение. Представен е само Образец №4 

„Техническо предложение“ състоящ се от 1 стр., подписан и с положен печат, но изложение липсва. 

Предвид  гоорното, Комисията счита, че участникът не е изпълнил  изискването на възложителя посочено 

в р.V, т.4.4., Техническото предложение задължително да съдържа изложение в свободен текст, в което 

участникът да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 

условията на възложителя, посочени в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция 

№ 2 и не може да бъде допуснат до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“. Комисията прие единодушно решение участникът „Адика Трейд“ЕООД на основание 

р.VІ, т. 4,б. „а“ и б. „б“от Документацията, да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата. 

МОТИВИ: Участникът „Адика Трейд“ЕООД  не е представил  към Техническото си предложение 

изложение, в което да опише виждането си за изпълнение на предмета на поръчката. Липсата на 

конкретни предожения, които следва да съдържа техническото предложение като: срокове и начини за 

доставка на продуктите, ред за заявяване и приемане на извършените доставки,  изпълнение при спешни 

заявки, транспорт, рекламации, права и задължения на страните и др., се счита за съществено нарушение, 

тъй  като при сключване на договора, посочените предложения се залагат в договора и обосновават 

правата и задълженията на страните.Непосочването на тези елементи, води до липсата на информация за 

възложителя, относно намеренията на участника по изпълнение на поръчката. 

4. Участникът  „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. участва за обособена позиция № 3.  

След като разгледа  документите  за лично състояние и критериите за подбор, Комисията 

установи, че документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. 



Поради редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията 

започна разглеждане на  Техническото предложение. 

Комисията установи, че в т.3 на Образец №4 (Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката) участникът е записал, че прилага изложение в свободен текст, в което описва 

виждането му за изпълнението на предмета на поръчката и начина на изпълнение. Прегледът на 

офертата показа, че липсва приложено изложение към Техническото предложение. Представен е 

само Образец №4 „Техническо предложение“ състоящ се от 1 стр., подписан и с положен печат, 

но изложение липсва. Предвид  гоорното, Комисията счита, че участникът не е изпълнил  

изискването на възложителя посочено в р.V, т.4.4., Техническото предложение задължително да 

съдържа изложение в свободен текст, в което участникът да опише своето виждане за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря 

на условията на възложителя, посочени в Обявата и Документацията на обществената поръчка 

по позиция № 3 и не може да бъде допуснат до оценяване по определения от Възложителя 

критерий за оценка „най-ниска цена“. Комисията прие единодушно решение участникът „Адика 

Трейд“ЕООД на основание р.VІ, т. 4,б. „а“ и б. „б“от Документацията, да бъде отстранен от по 

нататъшно участие в процедурата. 

МОТИВИ: Участникът „Адика Трейд“ЕООД  не е представил  към Техническото си предложение 

изложение, в което да опише виждането си за изпълнение на предмета на поръчката. Липсата на 

конкретни предожения, които следва да съдържа техническото предложение като: срокове и начини за 

доставка на продуктите, ред за заявяване и приемане на извършените доставки,  изпълнение при спешни 

заявки, транспорт, рекламации, права и задължения на страните и др., се счита за съществено нарушение, 

тъй  като при сключване на договора, посочените предложения се залагат в договора и обосновават 

правата и задълженията на страните.Непосочването на тези елементи, води до липсата на информация за 

възложителя, относно намеренията на участника по изпълнение на поръчката. 

5. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 1. Комисията установи, че участникът 

е представил оферта съдържаща изискуемите  документи.Документите са по образец на Възложителя и са 

подадени от легитимните лица. Поради редовност на документите за лично състояние и критериите за 

подбор, Комисията започна разглеждане на  Техническото предложение. Предлага да изпълни поръчката 

при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 



инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки срокове. 

Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно за 

изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили. Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение. Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки, Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители. 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 1 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

6. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 2. Комисията установи, че участникът 

е представил оферта съдържаща изискуемите  документи.Документите са по образец на Възложителя и са 

подадени от легитимните лица. Поради редовност на документите за лично състояние и критериите за 

подбор, Комисията започна разглеждане на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни 

поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки срокове. 

Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно за 

изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  



предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 2 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“.  

7. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“  участва за позиция № 3.  

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия:  

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 



с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 3 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“  

8. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция №4. 

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия:. 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 4 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“  



9. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 5.  

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

 Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 5 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“  

10 Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 6. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното:  

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 



Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

 Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 6 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“  

11. Участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 7. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното: 

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 



съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

 Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 7 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“  

12.Участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 8. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното: 

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 



Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 8 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“.  

13.Участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 9. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното: 

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи. Участникът е приложил Списък на доставките 

с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да използва 

подизпълнители 



 Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 9 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“ .Участникът декларира, 

че няма да използва подизпълнители. 

14. Участникът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ участва за позиция № 10. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното: 

Комисията установи, че участникът е представил оферта съдържаща изискуемите  

документи.Документите са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Поради 

редовност на документите за лично състояние и критериите за подбор, Комисията започна разглеждане 

на  Техническото предложение.Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия: 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в много градове в страната.Тези обекти са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, висококвалифициран персонал, 

инструменти и др., което напълно обезпечава изпълнението на големи поръчки в кратки 

срокове.Основните дейности по изпълнение на обществената поръчка са определяне на лице отговорно 

за изпълнение на поръчката и определяне на начина на комуникация и отчетност, определяне на начин на 

приемане на заявките, организация за изпълнение на доставките и разтоварването на мястото на доставка, 

съгласуване с Възложителя на удобни дата и час за извършване на доставката.Участникът разполага със 

специализиран автопарк състоящ се от 13 броя автомобили.Дейностите по изпълнение на доставката са 

разпределени между определени лица, като подробно са описани задачите за изпълнение.Към  

предложението е приложен списък с посочени производители за хигиенните  материали, посочени в 

техническата спецификация. 

Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2015,  

Сертификат за произход и качество, Оторизационно писмо,  Оценка за безопасност на тоалетни сапуни; 

Декларация за произход  на стоки,Сертификат от анализи за стоки. Участникът е приложил Списък на 

доставките с приложени доказателства за изпълнение на договори. Участникът декларира, че няма да 

използва подизпълнители 

 Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 10 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“ .Участникът декларира, 

че няма да използва подизпълнители. 



ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към оценка на офертите 

на допуснатите участници по определения в Обявата критерий „най-ниска цена“, по реда на 

подаване на офертите.   

1.Участникът „Хигиенно - медицинска индустрия“ЕООД участващ в процедурата по обособена 

позиция № 2 е представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради 

което го допуска до класиране по позицията. Предложената цена от участника  е 11 901.10 лева, 

без ДДС. 

2.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 1 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията. Предложената цена от участника  е 3 246.73  лева, без ДДС. 

 3.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 2 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 10 581.23  лева, без ДДС. 

4.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 3 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 3 276.45  лева, без ДДС. 

5.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 4 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията. Предложената цена от участника  е 9 271.69 лева, без ДДС. 

6.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 5 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 6 015.99 лева, без ДДС. 

 7.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 6 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 1 910.79 лева, без ДДС. 

8.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 7 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 5 670.93 лева, без ДДС. 



9.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 8 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 754.02  лева, без ДДС. 

10.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 9 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е  1 429.26 лева, без ДДС 

11.Участникът Кооперация „Панда“ участващ в процедурата по обособена позиция № 10 е 

представил ценова оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, поради което го 

допуска до класиране по позицията.Предложената цена от участника  е 9 249.86  лева без ДДС. 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ  ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 Икономически най изгодна оферта, определена въз основа на най-ниска цена 

Първа позиция  -  Кооперация  „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на  
3 246.73  (три хиляди, двеста четирдесет и шест лв. и 73 ст ) лева, без ДДС. 
 

Втора  позиция  - Първо място – Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 10 581.23 (десет хиляди, петстотин осемдесет и един лв.23 ст.) лева, без 
ДДС. 
Второ място „Хигиенно - медицинска индустрия“ЕООД  с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 11 901.10 лева (единадесет хиляди, деветстотин и един лева и 10 ст.) лева, 
без ДДС.  
 

Трета позиция  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на  
3276.45  ( три хиляди, двеста седемдесет и шест лв. и 45 ст.) лева, без ДДС. 

Четвърта  позиция  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в 
размер на 9 271.69 (девет хиляди, двеста седемдесет и един лв. и 69 ст.) лева, без ДДС. 

Пета позиция  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на  
6015.99  (шест хиляди и петнадесет лева и 99 ст.) лева, без ДДС  

Шеста позиция  - Кооперация „Панда“  с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на  
1910.79  (хиляда деветстотин и десет лева и 79 ст.) лева, без ДДС  

Седма позиция  - Кооперация „Панда“с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
5670.93 лв. (пет хиляди, шестстотин и седемдесет  лева и 93 ст.) лева, без ДДС  

Осма позиция  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
754.02  ( седемстотин петдесет и четири лева и 02 ст.) лева, без ДДС  



Девета позиция  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
1429.26 лева ( хиляда четиристотин двадесет и девет лева и 26 ст.) лева, без ДДС. 

Десета позиция – Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
9249.86 ( девет хиляди, двеста четирдесет и девет лева и 86 ст.) лева, без ДДС. 

Въз основа на извършените действия и проведеното разглеждане, оценяване и класиране, Комисията 

предлага на Възложителя, класираните на първо място участници  да бъдат определени за изпълнители на 

обществената поръчка за посочените позиции. 

 

V. Предвид горното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ , във връзка с чл.195 от ЗОП, Комисията предлага да 

бъде  отстранен от участие в процедурата,  следния участник: 

„АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. участващ за обособени позиции №1, №2 и № 3.  

При преглед на техническите предложения, комисията установи, че  и по трите позиции, 

участникът е допуснал  една и съща грешка.   В т.3 на Образец №4 (Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката) участникът е записал, че прилага изложение в свободен текст, в което 

описва виждането му за изпълнението на предмета на поръчката и начинът на изпълнение. 

Прегледът на трите оферти показа, че липсва приложено изложение към Техническите 

предложения. Представени са  само Образец №4 „Техническо предложение“ състоящ се от 1 

стр., подписан и с положен печат, но изложения липсват. Предвид  горното, Комисията счита, че 

участникът не е изпълнил  изискването на възложителя посочено в р.V, т.4.4., Техническото 

предложение задължително да съдържа изложение в свободен текст, в което участникът да 

опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че участникът е представил оферти, които не отговарят 

на условията на възложителя, посочени в Обявата и Документацията на обществената 

поръчка по позиции №1, №2 и №3, и не може да бъде допуснат до оценяване по определения 

от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. Комисията прие единодушно решение 

участникът „Адика Трейд“ЕООД на основание р.VІ, т. 4,б. „а“ и б. „б“от Документацията, да 

бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата по позициите за които участва: №1, №2 и 

№3. 

МОТИВИ: Участникът „Адика Трейд“ЕООД  не е представил  към Техническите си предложения 

изложение, в което да опише виждането си за изпълнение на предмета на поръчката. Липсата на 

конкретни предложения, които следва да съдържат техническите предложения като: срокове и начини за 

доставка на продуктите, ред за заявяване и приемане на извършените доставки,  изпълнение при спешни 



заявки, транспорт, рекламации, права и задължения на страните и др., се счита за съществено нарушение, 

тъй  като при сключване на договорите, посочените предложения се залагат в тях и обосновават правата и 

задълженията на страните.Непосочването на тези елементи, води до липсата на информация за 

възложителя относно намеренията на участника по изпълнение на поръчката.  

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр, състои се от 21 страници и се подписа от всички 

членове на комисията. Този протокол, заедно с цялата документация, събрана в хода на проведената 

обществена поръчка се предаде  на Възложителя  на  25.09.2018 г. 

 

 
   

Комисия:           1.Пенка Савова. (п) 

 

                  2.Илияна Бешкова (п) 

 

                  3. Бояна Лунгарска  (п) 

                                             Данните са заличени, съгласно чл.2, ал.2, т.5 ЗЗ ЛД, вр.чл.42, ал.5 ЗОП. 

   


