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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 

(14.08.2017 г.)  са постъпили общо 15 броя опаковки. Офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и 

надписани опаковки. 

В определения в документацията  на възложителя  ден и час за отваряне на офертите 15.08.2017 г. 11.00 

часа, се яви  представител на участника в процедурата „Кукуда Груп“ООД – г-жа Ани Стоянова, която 

представи пълномощно и се легитимира с личната си карта. 

Представители на средствата за масово осведомяване,  не се явиха. 

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 Техническото предложение с 

приложените към него документи Техническите предложения с приложенията и ценовите предложения, 

Комисията предложи на присъстващия на заседанието представител на участника „Кукуда Груп“ООД да 

ги подпише,  като същата подписа Техническите предложения и приложените документи  до опаковка с 

вх.№ 127 от 08.08.2017 г., а  ценовите  оферти на всички опаковки. 

Комисията установи, че оферти са подадени от следните участници: 

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

Габровски“№ 81А, ЕИК 8141817571, тел.: 062/622429, 062/634609, e – mail: 

head_office@hmi-compani.com, подадена с вх.№ 120 на  07. 08. 2017 г. в 10:00 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 14 157.75  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.№  122  на  08.08.2017 г. в  10:50  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  3590.00  лева без ДДС. 

3. „КУКУДА ГРУП“ООД, гр. София-1517, ул.“Бесарабия“№108,ЕИК 200171708, тел.:№ 02/9454465, 

факс: 02/8472204, e-mail: office@cleanjob.bg, подадена с вх.№ 123 на 08.08.2017 г. в   15:26 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. 

Върху опаковката участникът е записал, че участва за всички позиции от № 1 до № 10. 

Председателят на комисията отвори опаковката  и Комисията установи, че в опаковката са приложени 

офертите за всички позиции. В опаковката се съдържаха и 10 броя запечатани  пликове с надпис 

„Предлагани  ценови  оферти“. 

След обсъждане, Комисията прие, че офертата на участника е нередовна и реши да не отваря ценовите 

предложения. 

4.  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.№124 на 08.08. 2017 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  4 025.22 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.№125 на 08.08. 2017 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 18 086.80  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.№126 на 08.08.2017 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 2809.59 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.№127 на 08.08. 2017 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 8 783.04 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.№128 на 08.08. 2017 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  6850.27  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.№129 на 08.08.2017 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 стойнос 1 961.68  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.№130 на 08.08.2017 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  6 256.89  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.№131 на 08.08.2017 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  904.78  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.№132 на 08.08.2017 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  8 494.90  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.№133 на 08.08.2017 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 992.80 лева без ДДС 



14. „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД, гр. София - 1346, община Връбница, с.Волуяк, ул.“Зокум“ 08, ЕИК         

200500255,тел.: 02 891 17 62, факс: 02 423 42 06, e-mail: office@right-eu.com,подадена с вх.№ 

134/08.08.2017 г. в 15:50 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. 

Върху опаковката участникът е записал, че участва за позиции № 1, 2,4,5 и № 7. 

Председателят на комисията отвори опаковката  и Комисията установи, че в опаковката са приложени 

офертите за всички позиции в една папка, а пликове с надпис „Предложени ценови параметри“ липсват. 

Комисията установи, че ценовите предложения са приложени в папката към останалите документи. 

След обсъждане, Комисията прие, че офертата на участника е нередовна и реши да не обявява ценовите 

предложения. 

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

e-mail: office@adikatrade.com, подадена с вх.№   122  на  11. 08. 2017 г. в  10:50  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   18 763.95  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 зокументите 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 ЕRP 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.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 13 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) и ISO 14001:2004 (система за управление на околната среда). Приложени са 

сертификати за качество на произведени продукти от участника. 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 счита, че Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. 

Към Техническото предложение са приложени изискваните документи. Записано е, че всяка една 

доставка ще бъде изпълнение в рамките на три работни дни.Транспорта на заявените продукти ще бъде 

извършван с личните МПС на фирмата.При необходимост  от спешни заявки, участникът заявява, че ще 

бъде в готовност да отреагира своевременно. Участникът декларира, че ще съблюдава и поддържа 

качеството на продуктите да отговарят на критериите заложени в техническата спецификация на 

Възложителя. Като приложения към Техническото предложение, са приложени сертификати от 

производители по ISO 9001: 2008. Приложен е Списък на доставките с доказателства към него  1 брой 

референция и 3 броя удостоверения.Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители. Участникът 

е декларирал, че всеки един продукт или препарат, съдържащи химически вещества, ще съответства на 

изискванията на Регламент ЕО 648/2004 и Закон за защита от вредните въздействия на химичните 

вещества и смеси. 

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“  

3. Участникът „КУКУДА ГРУП“ООД участва за позиции №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Комисията 

установи, че участникът не е изпълнил изискванията на възложителя заложени в раздел V, точка 5 на 

документацията, за всяка позиция за която участва да представи отделна опаковка (плик, кашон и 

др.подобни), които да бъдат надписани и в които да се приложат документите по т.4 на същия раздел на 

документацята. Въз основа на посочените обстоятелства комисията констатира, че офертата на  

участника  не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя. Комисията ще 

предложи на възложителя на основание раздел VІ, т.4, б.“б“ от документацията, участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

4. 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.Участникът предлага да изпълни 

поръчката при следните условия:Заявките се приемат в Кол център. Назначени са персонални лица, които 

отговарят от първия  до последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от 

стоките, с цел незабавна подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за 

запазването им при транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и  

 



факс в рамките на работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща 

се в град София, както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото 

предложение е дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и 

тяхното ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане 

или загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД, Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

основа на люспи и Сертификат от анализ, издадени от „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. 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“  

5. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които 

отговарят от първия  до последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от 

стоките, с цел незабавна подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за 

запазването им при транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и 

факс в рамките на работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща 

се в град София, както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото 

предложение е дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и 

тяхното ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане  

 



или загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ, издадени „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии, Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. 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“  

6. 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: 

Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя  

 



автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. Участникът декларира, че няма да 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 № 3 и може да бъде допуснат до 

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

7. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 



„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. Участникът декларира, че няма да 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 № 4 и може да бъде допуснат до 

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

8. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 



Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. Участникът е декларирал, че няма да 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 № 5 и може да бъде допуснат до 

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

9. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. 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“  

10. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. 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“  

11.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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя. 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“.  



12.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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага съсспециализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя.  

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. 

13. 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:Заявките се приемат в Кол център.Назначени са персонални лица, които отговарят от първия  до 

последния етап на процедурата.Поддържа склад с достатъчно наличности от стоките, с цел незабавна 

подмяна при рекламация. Стоките са пакетирани в подходящи опаковки за запазването им при 

транспортиране  и съхранение.Заявките предлагат да се извършват и по телефон и факс в рамките на 

работното врема на възложителя.Участникът разполага със собствена база, находяща се в град София, 

както и верига магазини разположени на територията в цялата страна.В Техническото предложение е 

дадено описание на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора и тяхното 

ограничаване и прилагане на мерки.Рисковете са свързани с промяна на цените, от повреждане или 

загубване на стоките, от ненавременна доставка, липса на ликвидни средства за обезпечаване на 

доставката. Участникът е записал, че разполага със специализиран автопарк, състоящ се от 13 броя 

автомобили. В предложението е заложен и конкретен План-график за дейностите по доставките.При 

рекламация констатираните отклонения и недостатъци ще се отстраняват от участника изцяло за негова 

сметка.Към Техническото приложение са приложени сертификати на производители  по ISO 9001:2008, 

Декларация за съответствие на продукт „Аполон“, Сертификат за произход и качество на производител 

„Аполон Хими“ООД, Оторизационно писмо от фирма“Велизара“ООД,Оценка за безопасност на 

тоалетни сапуни на фирма вносител „Мастър Трейдинг“ ООД, Декларация за произход  на натриева 

ооснова на люспи и Сертификат от анализ , издадена „Континвест“ООД , Информационен лист за 

продуктите – течен препарат за ръчно  миене на чинии,Ксилол, Белина, Трезон.Участникът е приложил 

Списък на доставките с приложени удостоверения за добро изпълнение 7 броя и Информация за 

изпълнение на договор – извлечения от АОП – 7 броя.  

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. 

14.Участникът „РАЙТ  КЛИЙНИНГ“ООД участва за обособени позиции №№ 1,2,4,5,7. Комисията 

установи, че участникът не е изпълнил изискванията на възложителя заложени в раздел V, точка 5 на 

документацията, за всяка позиция за която участва да представи отделна опаковка (плик, кашон и 

др.подобни), които да бъдат надписани и в които да се приложат документите по т.4 на същия раздел на 

документацята. Въз основа на посочените обстоятелства комисията констатира, че офертата на  

участника  не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя. Комисията ще 



предложи на възложителя на основание раздел VІ, т.4, б.“б“ от документацията, участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

15.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 счита, че Техническото предложение и изготвено съгласно 

изискванията на Възложителя. Към Техническото предложение са приложени изискваните документи. 

Записано е, че всяка една доставка ще бъде изпълнена в рамките на три работни дни.Транспортът на 

заявените продукти ще бъде извършван с личните МПС на фирмата.При необходимост  от спешни 

заявки, участникът заявява, че ще бъде в готовност да отреагира своевременно. Участникът заявява, че 

ще съблюдава и поддържа качеството на продуктите да отговарят на критериите заложени в техническата 

спецификация на възложителя. Като приложения към Техническото предложение, са приложени 

сертификати от производители  ISO 9001: 2008. Приложен е Списък на доставките с доказателства към 

него  1 брой референция и 3 броя удостоверения.Участникът декларира, че няма да ползва 

подизпълнители.Участникът е декларирал, че всеки един продукт или препарат, съдържащи химически 

вещества, ще съответства н аизискванията на Регламент ЕО 648/2004 и Закон за защита от вредните 

въздействия на химичните вещества и смеси. 

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“  

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 офеертите.   

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 14157.75 лева без ДДС. 



2. Участникът „Адика Трейд ЕООД 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 3590.00 лева без 

ДДС 

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

представил ценова оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.След 

преглед на ценовото предложение и техническата спецификация в която са отразени 

общите стойности на артикулите без ДДС,Комисията установи, че сбора на цените в колона 

№7 на артикулите от № 9 (препарат за почистване на грилове, скари и конвектомати) до № 

28 (дръжка за четка, бърсалка) и следващите №9 и №10 са сгрешени.Например: артикул № 

9 – Препарат за почистване на грилове, скари и конвектомати, 1 брой с единична цена от 

70.00 лева е равен на 70.00 лена, а не на 350.00 както е записано в колона № 7.Следващият 

артикул № 10 –Препарат за почистване на дърво 8 броя по ед.цена 8.07 е 64.56 лева, а не 

8.07 лева. Сода каустик 95 броя по 25.00 лева е общата сума от 2375.00 лева, а не 150.00 

както е записано в спецификацията на участника.При правилно изчисление на бройките по 

единичните цени, общата цена за извършване на доставката по позиция № 1 ще бъде 

6751.00 лева, а не 4 025.22 лева, както е посочено в ценовото предложение.Предвид 

горното, поради нередовност на ценовата оферта, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, 

Комисията предлага да бъде отстранен участника от по-нататъшно участие в процедурата 

по обособена позиция № 1. 

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

представил ценова оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя. След 

преглед на ценовото предложение и техническата спецификация в която са отразени 

общите стойности на артикулите, Комисията установи, че сбора на цените в колона №7 на 

всичките артикули  от № 1  до № 35 са сгрешени. При правилно изчисление на бройките по 

единичните цени, общата цена за доставката  по Позиция № 2 за всички артикули  е 

93 112.66 лева, която сума надвишава финансовия ресурс на Възложителя. В ценовото 

предложение за обща цена за извършване на доставките участникът е записал сумата 

18 086.80 лева. Предвид горното, поради нередовност на ценовата оферта, на основание 

чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията предлага да бъде отстранен участника по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция №2 . 

5. 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 2 809.59  лева без 

ДДС 

6. 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 8783.04  лева без 

ДДС 

7. 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 6850.27  лева без 

ДДС 

8. 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 1961.68 лева без 

ДДС 

9. 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 6 256.89  лева без 

ДДС 

10. 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 904.78 лева без 

ДДС. 

11. 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 8 494.90 лева без 

ДДС. 

12. 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 992.80  лева без 

ДДС 



13. Участникът „Адика Трейд 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 18 763.95 лева без 

ДДС 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

Първа позиция  - Първо място „Адика Трейд“ ЕООД с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на  3590.00  ( три хиляди петстотин и деветдесет )  лева без ДДС. 
 

Втора  позиция  - Първо място   „Хигиенно медицинска индустрия“ЕООД  с обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 14 157.75 (четиринадесет хиляди, сто петдесет и седем лева 
и 75 ст.) лева без ДДС.  
                                 Второ място – „Адика Трейд“ ЕООД с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 18 763.95 ( осемнадесет хиляди, седемстотин шестдесет и три лева и 95 ст. )  лева 
без ДДС. 
 

Трета позиция  - Първо място  - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на  2809.59 ( две хиляди, осемстотин и девет лева и 59 ст.) лева без ДДС. 

Четвърта  позиция  - Първо място - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 8783.04 (осем хиляди, седемстотин осемдесет и три лева и 04 ст.)                            
без ДДС. 

Пета позиция  - Първо място  -  Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на  6850.27 (шест хиляди, осемстотин и петдесет лева и 27 ст.) лева без ДДС  

Шеста позиция  - Първо място -  Кооперация „Панда“  с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на  1961.68 (хиляда деветстотин шестдесет и един лева и 68 ст.)                                 
лева, без ДДС  

Седма позиция  - Първо място - Кооперация „Панда“с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 6256.89 (шест хиляди, двеста петдесет и шест лева и 89 ст.)                              
лева, без ДДС  

Осма позиция  - Първо място  -  Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 904.78 ( деветстотин и четири лева 78 ст.)  лева без ДДС  

Девета позиция  - Първо място - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 8494.90 (осем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 90 ст.) лева 
без ДДС. 

Десета позиция – Първо място - Кооперация „Панда“ с обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 992.80 ( деветстотин деветдесет и два лева и 80 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 

бъдат отстранени от по-нататъшно участие следните участници: 

1.  „КУКУДА ГРУП“ООД. 

Мотиви: Участникът участва за позиции №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Комисията установи, че 
участникът не е изпълнил изискванията на възложителя заложени в раздел V, точка 5 на 
документацията, за всяка позиция за която участва да представи отделна опаковка (плик, кашон 
и др.подобни), които да бъдат надписани и в които да се приложат документите по т.4 на същия 
раздел на документацията.  Въз основа на посочените обстоятелства комисията констатира, че 
офертата на  участника  не отговаря на изискванията посочени в документацията на 
възложителя. 

2. „РАЙТ  КЛИЙНИНГ“ООД 

Мотиви: Участникът „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД участва за обособени позиции №№ 
1,2,4,5,7. Комисията установи, че участникът не е изпълнил изискванията на възложителя 
заложени в раздел V, точка 5 на документацията, за всяка позиция за която участва да представи 
отделна опаковка (плик, кашон и др.подобни), които да бъдат надписани и в които да се 
приложат документите по т.4 на същия раздел на документацията. Въз основа на посочените 
обстоятелства комисията констатира, че офертата на  участника  не отговаря на изискванията 
посочени в документацията на възложителя. 

3.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

Мотиви: Участникът Кооперация „Панда“участващ в процедурата по обособена позиция № 1 е 
представил ценова оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.След преглед на 
ценовото предложение и техническата спецификация в която са отразени общите стойности на 
артикулите без ДДС,Комисията установи, че сбора на цените в колона №7 на артикулите от № 9 
(препарат за почистване на грилове, скари и конвектомати) до № 28 (дръжка за четка, бърсалка) 
и следващите №9 и №10 са сгрешени.Например: артикул № 9 – Препарат за почистване на 
грилове, скари и конвектомати, 1 брой с единична цена от 70.00 лева е равен на 70.00 лена, а не 
на 350.00 както е записано в колона № 7.Следващият артикул № 10 –Препарат за почистване на 
дърво 8 броя по ед.цена 8.07 е 64.56 лева, а не 8.07 лева. Сода каустик 95 броя по 25.00 лева е 
общата сума от 2375.00 лева, а не 150.00 както е записано в спецификацията на участника.При 
правилно изчисление на бройките по единичните цени, общата цена за извършване на 
доставката по позиция № 1 ще бъде 6751.00 лева, а не 4 025.22 лева, както е посочено в ценовото 
предложение. 

4.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 



Mornnu:YqacrHHKbr Koonepaqu fl ,,fraHga"yqacrBaru B npoueAypara no o6oco6eua [o3r.rurrfl 1ln 2 elpercraBl{n ueHoBa ocf epra, Ko.f,To He ortoBap, Ha Ia3r.rcK BaluflTana Br,glox<r4TeJrf,. Cle4 nperreA Ha
IIeHoBoro npeAno)I(eHae I'I Texl{llqecKara cuequsllraul4t B Ko.sro ca orpa3eHu o6rurlre crofiHocr:a ua
aprl'IKynl4Te' KouncH'ara ycraHoBu, ue c6opa Ha ueHr4re B KoJroHa J\b7 Ha BcarrKure aprr.iKynrr or l1b I
ao l\b 35 ca crpelxeHu' rlpu [paB,rnHo I{3r{LICJreHrre Ha 6pofircr4Te [o eut4Hr4qHr4Te ueH,r, o6urara ueHa 3a
rocraBKara no flo:ptlltlq J\s 2 3a BcIZTIKLI apruKynu e 93 I 12,66 nena, Korro cyMa HaAB uyjaBa
Sltuaucoeut pecypc Ha BlsroNHTeIIfl. B qeHoeoro npeAnoxeHr.re 3a o6rqa ueHa 3a H3BbprxBaHe Ha
nocraBKrrre yrracrHriKr,T e 3arrr4can cyMara lg 0g6.g0 nesa.

Hacrorrqurr [poroKoi'I ce H3rorBH B eAI'{H eK3eM[r'rrlp, cr,crou ot 23 ,l;pauvuu v cenoArHca or BCHTIKH LI!.reHoBe

Ha KoMHcHqra. To:u rporoKon, 3aeAHo c urnara AoKyMeHTauur, ct,6paua B xoAa Ha npoBeAeHara o6ulecreeua
floptqKa ce [peAaAe Ha Br,:,rox<nrerrm Ha 11 .0g.2017 r.

KoNaHcvq: l.[esrca Casosa

2.l,ltusua

3. HeesHa t{epHaeea.


