
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 
       _____________________________________________  

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

 
                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
                                             № 14 / 17.02.2020г. 
 
 За избор на изпълнители по осем обособени позици на откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

студентските столове, находящи се в клоновете на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, за период от три години, по осем обособени позиции“, открита с 

решение № 91 от 10.10.2019 г. на изпълнителния директор, Възложител по смисъла 

на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените поръчки. 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.106, ал.6, във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от Закон 

за обществени поръчки, Решение № 91  от 10.10 .2019 г. за откриване на процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти 

за студентските столове, находящи се в клоновете на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, за период от три години, по осем обособени позиции“ , обявена 

на  16.10.2019 г.в Регистъра на обществените поръчки под номер 01287-2019-0002, 

като взех предвид утвърдения на 17.02.2020г. Доклад вх.№.56/14.02.2020г. на 

Комисия за провеждане на процедурата, назначена със заповед № 115/22.11.2019 г. 

и приложените към него протоколи, 

 
                                                      Р  Е  Ш  И  Х 

 

Въз основа на протоколите и Доклада от работата на комисията, и отразените в тях 

обстоятелства: 

І.  ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 



1.„Килтекс“ЕООД, по обособена позиция №1, на основание чл.107, т.2, буква „а“ 

от ЗОП. 

По време на оценяване на ценовото му предложение  по първа обособена позиция, 

е установено, че в ценовото предложение на участника „КИЛТЕКС“ЕООД, е  

допуснато следното нарушение: 

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

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

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

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

ценовото предложение на книжен носител,  единичната цена на артикул „Яйца“  

0.180 лв. Участникът не е спазил указанията на Възложителя, описани в раздел ІІІ 

на документацията-Критерий за възлагане на поръчката,показатели, 

относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на 

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

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

Прегледът на записаното в диска ценово предложение, показа, че на същото, 

цената на артикул  „яйца“ е посочена 0.178 лв. Комисията констатира, че има 

разминаване на посочените цени на хартиен носител и на диска. Предвид 

указанията на  Възложителя (образец на ценово предложение) - при различие на 

информацията в ценовата оферта между хартиения носител и диска, за вярна се 

счита информацията на хартиения носител. Наличието на противоречаща си 

информация, на практика води до липса на конкретно и крайно волеизявление на 

цената, която този участник предлага да изпълни дейностите, предмет на 

поръчката. 

МОТИВИ: 

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

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

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

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

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. 

 



2. „Стелит 1“ЕООД   по обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по трета обособена 

позиция, е установено, че в ценовото му предложение е  допуснато следното 

нарушение: 

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

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

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

към ценовото предложение на участника издадена от САПИ справка за осреднени 

цени на едро, e констатирано, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на 

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

При вярно изчисление, цената която се получава за артикул „Куркума“ пакет от 

0.250 кг. с цена на САПИ  от 2.08 лв., е 1.87 лв, а не 0.27 лв.  

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

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

0.180 лв. Изчисленията показват, че единичната цена на този артикул е 0.178 лв., 

т.е., участникът е допуснал аритметична грешка, като е записал, че единичната 

цена на артикул „яйца“ е 0.180 лв. Участникът не е спазил указанията на 

Възложителя, описани в раздел ІІІ на документацията -  Критерий за възлагане на 

поръчката, показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата.  

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

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

Мотиви:  

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

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

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

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

 



3. „Оримекс“ООД, по обособена позиция №4 на основание чл.107, т.2, буква „а“ 

от ЗОП. 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по четвърта 

обособена позиция, е установено, че в ценовото предложение на участника, е  

допуснато следното нарушение: 

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

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

0.18 лв. Изчисленията показват, че единичната цена на този артикул е 0.178 лв., 

т.е., участникът е допуснал аритметична грешка, като е записал, че единичната 

цена на артикул „Яйца“ е 0.18 лв.Участникът не е спазил указанията на 

Възложителя, описани в раздел ІІІ на документацията -  Критерий за възлагане на 

поръчката,показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата.  

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

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

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

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

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

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

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. В документацията 

на обществената поръчка не е предвидена възможност при установяване на  

аритметична грешка, комисията да ги отстранява и да допуска до оценка 

участници, в офертите на които са констатирани такива грешки.  

 

4. „Ник Инвест-Казанлък“ЕООД, по обособена позиция №5, на основание 

чл.107, т.2, буква“а“ от ЗОП. 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по пета обособена 

позиция, е установено, че в ценовото предложение на участника, са  допуснати 

следните нарушения: 



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

която задължава участниците, за следното: „Участниците не могат да предлагат 

цена по-висока от -10% (минус 10 процента) от цената в бюлетина на „САПИ“ 

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

офертите“. 

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

10 процента отстъпка от цената на САПИ,  за артикулите, които подробно са 

описани  в Протокол №3 на Комисията, като някои от тях са следните: 

-№1 свински бут замразен (цена на САПИ 8.68 лв, предложена отстъпка -0.92%, 

ед.цена на участника 8.60 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, която 

може да предложи участникът  е 7.81 лв.), №2 свински бут охладен (цена на САПИ 

9.06 лв., предложена отстъпка - 3.97%, ед.цена на участника 8.70 лв, след 

приложението на т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът  е 

8.15 лв.), №3 свински врат замразен (цена на САПИ  9.80 лв., предложена отстъпка  

-8.16%, цена на участника 9.00 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, 

която може да предложи участникът е 8.82 лв.), №5 свински гърди замразени (цена 

на САПИ 8.04 лв, предложена отстъпка -0.50%, цена на участника 8.00 лв., след 

приложението на т.11, най-високата цена която може да предложи участникът  е 

7.23 лв.), №6 свински котлет замразен (цена на САПИ 9.02 лв, предложена 

отстъпка 0.00%, цена на участника 9.02 лв., след приложението на т.11, 

най-високата цена, която може да предложи участникът е 8.12 лв.), №7 свински 

котлет охладен (цена на САПИ 9.07лв., предложена отстъпка 0.00%, цена на 

участника 9.07 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, която може да 

предложи участникът  е 8.16 лв.), №8 свински гърди охладени (цена на САПИ 7.05, 

предложена отстъпка - 0.71%, цена на участника 7.00 лв., след приложението на 

т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът е 6.34 лв.), №9 

свинска плешка охладена (цена на САПИ 8.58 лв., отстъпка 0.00%, цена на 

участника 8.58 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, която може да 

предложи участникът е 7.72 лв.); №21 кебапче агнешко (цена на САПИ 0.56 лв., 

предложена отстъпка - 3.57%, цена на участника 0.54 лв., след приложението на 

т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът е 0.50 лв.). 



МОТИВИ: 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, което участникът не е изпълнил. 

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

задължителните указания на Възложителя, посочени и в Методиката за определяне 

на комплексната оценка на офертите - да не предлага цена по - висока от минус 

10% от цената в Бюлетина на САПИ. 

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

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на Възложителя.   

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

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

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. Порокът в 

ценовото предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне 

на разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника цени не попадат в приложното поле на посочената разпоредба, 

доколкото по същество цената е предложението на участника за изпълнение на 

поръчката, а не посочени от него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, 

който е изготвил ценовото предложение от офертата си за участие, поради което 

той носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 

формиране.  

 

5. „Мира Фууд“ЕООД, по обособена позиция №5, на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. 

По време на оценяване на ценовото предложение на участници по пета обособена 

позиция, е установено, че в ценовото предложение на участника са  допуснати 

следните нарушения: 

За Артикул № 42 „Пушена вита шунка“ , при изчисление на единичната цена с 

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

11.67 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 10.50 лв. за 1 кг. След 

справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, както и след 

преглед на приложените Ценови бюлетини от другите участници по същата пета 



обособена позиция. Констатирано е, че цената на САПИ за този артикул е 10.70 лв., 

а не 11.67 лв., както е записал в предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. 

Предвид горното е видно, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на 

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

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

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

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

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

7.03 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 6.33 лв. за 1 кг. След 

справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, както и след 

преглед на приложените Ценови бюлетини от другите участници по същата пета  

обособена позиция, е констатирано, че цената на САПИ за този артикул е 9.10 лв., а 

не 7.03 лв., както е записал в предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. 

Видно е, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от Бюлетина на 

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

изчисление, цената която се получава за артикул „Колбас шунков“ за 1 кг. с цена на 

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

 За Артикул № 97 „Маргарин“ кутия 0.500 кг. при изчисление на единичната 

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

САПИ 3.36 лв., процент отстъпка минус 20%, единична цена с ДДС 2.69 лв. за 1 

брой. След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, както и 

след преглед на приложените Ценови бюлетини от другите участници по същата 

пета обособена позиция, е констатирано, че цената на САПИ за този артикул е 2.95 

лв., а не 3.36 лв., както е записал в предложението си участникът „Мира 

Фууд“ЕООД. Видно е,  че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената 

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

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

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

От направеното  на 31.01.2020 г. запитване до САПИ ЕООД, от получения отговор 

се установява, че към 15.11.2019 г., на фирма „Мира Фууд“ЕООД за участие в 

откритата процедура по ЗОП за  5- та обособена позиция,  не е издаван ценови 



бюлетин. Във връзка с това обстоятелство, не става известно, откъде участникът е 

заимствал и записал  цени на САПИ   - 11.67 лв. за първия артикул, 7.03 лв. за 

втория артикул и  3.36 лв. за третия артикул, описани  в колона шеста на 

предложението си.  

МОТИВИ:  

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

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

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

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

Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение от 

офертата си за участие, поради което той носи отговорността за допуснатите 

пропуски и грешки при неговото формиране.  

 

6. „Оримекс“ООД, по обособена позиция №5 на основание чл.107, т.2, буква „а“ 

от ЗОП. 

Мотиви: Офертата на „Оримекс“ООД, по обособена позиция №5, съдържа 

техническо предложение, което не е подписано. Във връзка с това участникът 

трябва да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по съответната 

обособена позиция, поради това, че е представил оферта която не отговаря  на 

предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

 

7. „Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД, по обособена позиция №6, на основание 

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по шеста обособена 

позиция, е установено, че в ценовото предложение на участника, са  допуснати 

следните нарушения: 

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

която задължава участниците, за следното: „Участниците не могат да предлагат 

цена по-висока от -10% (минус 10 процента) от цената в бюлетина на „САПИ“ 



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

офертите“. 

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

10 процента отстъпка от цената на САПИ,  за артикулите, които подробно са 

описани  в Протокол №3 на Комисията, като някои от тях са следните: 

-№1 свински бут замразен (цена на САПИ 8.68 лв, предложена отстъпка 0.92%, 

ед.цена на участника 8.60 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, която 

може да предложи участникът е 7.81 лв.); №2 свински врат замразен (цена на 

САПИ  9.80 лв., предложена отстъпка  8.16%, цена на участника 9.00 лв., след 

приложението на т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът е 

8.82 лв.); №4 свински гърди замразени (цена на САПИ 8.04 лв, предложена 

отстъпка -0.50%, цена на участника 8.00 лв., след приложението на т.11, 

най-високата цена, която може да предложи участникът е 7.23 лв.); №5 свински 

котлет замразен (цена на САПИ 9.02 лв, предложена отстъпка 0.00%, цена на 

участника 9.02 лв., след приложението на т.11, най-високата цена, която може да 

предложи участникът е 8.12 лв.); №6 свинска плешка охладена (цена на САПИ 8.58 

лв., предложена отстъпка 0.00%, цена на участника 8.58 лв., след приложението на 

т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът е 7.72 лв.); №12 

телешки джолан (цена на САПИ 8.95 лв., предложена отстъпка  0.00%, цена на 

участника 8.95 лв, след приложението на т.11, най-високата цена, която може да 

предложи участникът е 8.05 лв.); №18 кебапче агнешко (цена на САПИ 0.56 лв., 

предложена отстъпка - 3.57%, цена на участника 0.54 лв., след приложението на 

т.11, най-високата цена, която може да предложи участникът е 0.50 лв.). 

МОТИВИ: 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, което участникът не е изпълнил. 

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

задължителните указания на Възложителя, посочени и в Методиката за определяне 

на комплексната оценка на офертите - да не предлага цена по - висока от минус 

10% от цената в Бюлетина на САПИ. 



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

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на Възложителя.   

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

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

следва да отговаря на изискванията посочени в тези документи. Порокът в 

ценовото предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне 

на разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника цени не попадат в приложното поле на посочената разпоредба, 

доколкото по същество цената е предложението на участника за изпълнение на 

поръчката, а не посочени от него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, 

който е изготвил ценовото предложение от офертата си за участие, поради което 

той носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 

формиране.  

 

8. „Мира Фууд“ЕООД, по обособена позиция №7, на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по седма обособена 

позиция, беше установено, че в ценовото предложение на участника „Мира 

Фууд“ЕООД, са  допуснати следните нарушения: 

За Артикул № 21 „Кренвирши“ пилешки, варено-пушени, при изчисление на 

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

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

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

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

участник по същата седма обособена позиция, се констатира, че цената на САПИ 

за този артикул е 4.78 лв., а не 4.18 лв., както е записал в предложението си 

участникът „Мира Фууд“ЕООД. От горното е видно, че участникът е допуснал 

грешка при пренасяне на цената от Бюлетина на САПИ и изчислението на 

единичната цена, намалена с 10%. При вярно изчисление, цената която се получава 

за артикул „Кренвирши“ варено-пушени за 1  кг. с цена на САПИ  от 4.78 лв. е 4.30 

лв, а не 3.76 лв. 



За Артикул № 87 „Маргарин“ кутия 0.500 кг. при изчисление на единичната цена 

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

3.36 лв., процент отстъпка минус 21%, единична цена с ДДС 2.65 лв. за 1 брой. 

След справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, както и след 

преглед на приложения Ценови бюлетин от другия участник по същата седма 

обособена позиция, се констатира, че цената на САПИ за този артикул е 2.95 лв., а 

не 3.36 лв., както е записал в предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. От 

горното е видно, че участникът е допуснал грешка при пренасяне на цената от 

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

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

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

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

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

11.67 лв., процент отстъпка минус 10%, единична цена с ДДС 10.50 лв. за 1 кг. След 

справка в Ценовия бюлетин на САПИ, издаден на Възложителя, както и след 

преглед на приложения Ценови бюлетини от другия участник по същата седма 

обособена позиция, се констатира, че цената на САПИ за този артикул е 10.70 лв., а 

не 11.67 лв., както е записал в предложението си участникът „Мира Фууд“ЕООД. 

Предвид горното комисията констатира, че участникът е допуснал грешка при 

пренасяне на цената от Бюлетина на САПИ и изчислението на единичната цена, 

намалена с 10%. При вярно изчисление, цената която се получава за артикул 

„Пушена вита шунка“ за 1  кг. с цена на САПИ  от 10.70 лв., е 9.63 лв, а не 10.50 лв. 

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

се установи, че към 15.11.2019г., на фирма „Мира Фууд“ЕООД за участие в 

откритата процедура по ЗОП за  7- ма обособена позиция,  не е издаван ценови 

бюлетин. Във връзка с това обстоятелство, не става ясно, откъде участникът е 

заимствал и записал  цени на САПИ 4.18 лв. за първия артикул, 3.36 лв., за втория 

артикул и 11.67 лв. за третия артикул, описани  в колона шеста на предложението 

си.  

МОТИВИ 



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

посочените по-горе артикули, несъответстващи на изискванията на Възложителя.   

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

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

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

 

9. „Нове инженеринг“ЕООД, по обособена позиция №8, на основание чл.107, т.2, 

буква „а“ от ЗОП 

По време на оценяване на ценовото предложение на участника по осма обособена 

позиция, беше установено, че в ценовото предложение на участника „НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, е  допуснато следното нарушение: 

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

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

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

към ценовото предложение на участника издадена от САПИ справка за осреднени 

цени на едро с ДДС, изх.№ 2832/19.11.2019 г., беше констатирано, че участникът е 

допуснал грешка при пренасяне на цената, която в  Бюлетина на САПИ е 7.24 лв., а 

не 7.27 лв. При вярно изчисление, цената която се получава за артикул „Мюсли с 

плодове“ пакет от 1 кг. с цена на САПИ  от 7.24 лв., намалена с 10% е 6.52  лв, а не 

6.54 лв.  

МОТИВИ 

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

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

В документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

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

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

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ  КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ  

по обособени позиции на база отразеното в протокола на комисията за оценяване,  

съобразно одобрената методика: 

 



По Обособена позиция №1  

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

Второ място: „Нове Инженеринг“ЕООД – 78.36 точки 

По Обособена позиция №2. 

Първо място: „Корект Де“ЕООД  

По обособена позиция №3 

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

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

По обособена позиция №4. 

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

Второ място: „Варна оборот“ЕООД – 87.50 точки. 

По обособена позиция №5. 

Първо място: „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД -  87.27  точки. 

Второ място: „Брадърс Комерс“ООД – 79 точки. 

По обособена позиция №6. 

Първо място: „Килтекс“ЕООД – 80.48 точки. 

Второ място: „Фантастика 2002“ЕООД – 76.09 точки. 

По обособена позиция №7. 

Първо място: „Корект Де“ЕООД -  88  точки 

По обособена позиция №8. 

Първо място: ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“ -  87.94 точки. 

Второ място: „Стелит 1“ЕООД  - 83.25  точки. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ  

за сключване на договори, по обособените позиции, както следва: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентските столове към клона в гр.Велико Търново, класирания на 

първо място участник:  ДЗЗД С-2015“. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№ 56 /14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 



протоколи, по отношение на участника ДЗЗД „С-2015“, са изпълнени следните 

условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на 

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентски стол към клона в гр.Габрово, класирания на първо място 

участник „Корект Де“ЕООД.   

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата,   назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника „Корект Де“ЕООД: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на 

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговарт на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане.   

    

3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентските столове към клона в гр.Пловдив, класирания на първо 

място участник ДЗЗД „С-2015“. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника  ДЗЗД „С-2015“са изпълнени следните 

условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 



3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 

4. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентски стол към клона в гр.Русе, класирания на първо място 

участник „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№ 56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника  „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООДса 

изпълнени следните условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 

5. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентски стол към клона в гр.Сливен, класирания на първо място 

участник „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД“. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56 /14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника  „Бойлс Фууд Къмпани““ са изпълнени 

следните условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 



6. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентските столове към клона в гр.Стара Загора, класирания на 

първо място участник „Килтекс“ЕООД. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника  „Килтекс“ЕООД, са изпълнени следните 

условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 

7. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за студентски стол към клона в гр.Ямбол, класирания на първо място 

участник „Корект Де“ЕООД. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 

протоколи, по отношение на участника  „Корект ДеЕООД“са изпълнени следните 

условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане 

на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

 

8.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8, с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти студентските столове към клона в гр.Шумен, класирания на първо място 

участник ЕТ „Свилен Лазаров СС-91“. 

Мотиви: Видно от Доклад вх.№56/14.02.2020г. на Комисията за провеждане на 

процедурата, назначена със заповед  №115/22.11.2019 г. и приложените към него 



[poroKon]I, no orHolueHlle Ha fracrHr{Ka ET ,,CnIEteu Jla":apon CC-?L", ca rlsrrbJrgeun

cneAHr{Te ycnoBr4rr:

1.ue ca HzrJrr,rqe ocHoBaHlle 3a oTcTpaHrBaHeTo N{y oT [porleAypaTa, KaTo oTroBap.f, Ha

3aKOHOBIITe HslrCKBAIJfis Lr Ha [ocraBeHure KpHTepHI{ sa no46op;

2.oQeprata My orroBapfl Ha ll3racKBaHyrflTaHa 3aKoua r{ Bb3noxr{TeJur;

3.o0eprara My e KJlacupaHa Ha rrbpBo Mrrcro no o6oco6esarano3lrqur upu Hpr4naraHe

na o6xseHLtfl, c:',tJracHo AoKWeHTarIr{.f,Ta Kpr{Tepr{fi sa BrsraraHe.

Iv. C olpeAeneHl4Te IiI3[bJIHHTeIrLr Aa ce cKlroqrr4oroBopfi rrpu ycnoBrrrrrafipe1a:aa
,til.lL2 or 3OII.

Peruenuero Aa ce I{3[paru Ha ]qacrHr{rl}rre B flporleAypara rro peAa ]r B cpoKa uo.r.ir.43,

ar.1 ot 3On I{ Aa ce rry6nraxyua n flpoQkuraHaKyrryBaqa na Zurepuer crpaHkrrJaraHa

,,CrygeurcKr{ cronoBe u o6ulexurlEx,,EA.{.

Peurenraero Moxe Aa ce o6xarsa B AecerAHeBeH cpoK or [oflyqaBaHero rvry upeA

Kouncns 3a 3arrllrra Ha KoHKypeHuLr.flTa, no peAa Ha qJr. !97, at.l, r.7 or 3on.

v- Bprsra KbM eJreKrpoHuara npenucKa r rlpo0una Ha Ky[yBaqa: www.ssoead.com.
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