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П Р О Т О К О Л  
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 108 от 07.12.2018 год. на 

Директора на ДГ Слънце, село Ново Делчево за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез обява за набиране на оферти с предмет: „Доставка на  храни и 

хранителни продукти за нуждите на Детска градина  Слънце, село Ново Делчево за  

2019 г.”  във връзка с обява № 1 от 21.11.2018 год. публикувана информация за  обява   

9083331, информация за удължаване на срока за подаване на оферти 9083759 от 03.12.2018 

год.  

Настоящият протокол е съставен на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП.  

 Днес, 07.12.2018 г. в гр. Сандански, комисия в състав:  

 Председател: Валентина Кирилова Костадинова – юрист; 

Членове:1. Галя Янева –  медицински техник  

                 2.Марин Илиев – ЗАС 

се събра в сградата на  ДГ Слънце, село Ново Делчево, находяща се в село Ново 

Делчево, ул.Хаджи Димитър  № 2, в изпълнение на Заповед №  118 от 07.12.2018 год. на 

Директора на ДГ Слънце, село Ново Делчево за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез обява за набиране на оферти с предмет: „Доставка на  храни и 

хранителни продукти за нуждите на Детска градина  Слънце, село Ново Делчево за 2019 

год. 

Процедурата е разделена на четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1- Доставка на   Месо , мляко и риба 

Обособена позиция № 2- Доставка на плодове, зеленчуци и консерви  

Обособена позиция № 3- Доставка на други хранителни продукти  

Обособена позиция № 4- Доставка на хляб и хлебни изделия  

 

В 10:00 часа на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП  започна публичното заседание на 

комисията. Председателят на комисията, обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, при което се установи , че същата е в пълен състав.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и  

представители на средствата за масово осведомяване 

 Председателят на Комисията оповести състава на Комисията. 

Публичната част на заседанието на Комисията протече при спазване на следния ред: 

Комисията констатира, че до изтичането на крайния срок за получаване на оферти, а 

именно: 15:00 часа на 06.12.2018 г., в    ДГ Слънце, село Ново Делчево, са постъпили 3 (три) 

броя оферти: 

№ по 

ред Име на участника 

Дата  Час  Входящ 

номер 

Обособе

на 

позиция 
на подаване на 

офертата 

1. Терзийски ТТ ЕООД 30.11.2018 12:31 212 1,3 

2 Сюрсен ЕООД 30.11.2018 12:50 213 2 

3. Еталон 66 ЕООД 30.11.2018 14:05 215 4 
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След обявяване на  протокола  с постъпилите оферти, всеки член на комисията подписа 

декларация съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че върху опаковките на подадените оферти за участие в 

процедурата е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на всяка от тях, които 

съответстват на тези в подписания Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

Комисията установи целостта на представените пликове. 

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП , комисията отвори по реда на тяхното постъпване , 

запечатаните непрозрачни опаковки  и обяви ценовите предложения  както следва: 

  

 

Участник  

 

Обособена 

 позиция 

 

 

Терзийски ТТ 

ЕООД 

 

 

Сюрсен ЕООД 

 

 

Еталон 66 

ЕООД 

 

 Обособена 

позиция № 1 

38 933.90 лв. 

без ДДС 

  

 Обособена 

позиция № 2 

 8 408.36 лв. без 

ДДС 

 

 Обособена 

позиция № 3 

10 015.20 лв. 

без ДДС 

  

 Обособена 

позиция № 4 

   3 437.50 лв. без 

ДДС 

 

С извършването на тези действия, публичната част на заседанието на Комисията 

приключи. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи и 

информация за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.  

 

За всяка от офертите на участниците, по реда на постъпването, бе проверено от 

членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което 

резултатите от проверката са, както следва: 

1. Участник  № 1 Терзийски ТТ ЕООД, с оферта вх.№ 212 от 30.11.2018 год. ЕИК 

101648314 , с адрес на управление: гр.Сандански, Промишлена зона. 

Участника е подал оферта за обособена позиция № 1,   и № 3   

  В офертата са представени всички изискуеми от Възложителя документи и участникът 

отговаря на всички изисквания поставени в критериите за подбор.В офертата са представени 

следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата– Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Oбразец № 2;  
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3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 3 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП - Образец № 4;  

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 5;  

6. Списък на доставките, които са идентични и/или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през предходните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата – Образец №6 

7. Декларация за наличие на транспортно средство, регистрирано за превоз на храни – 

Образец №7; 
8. Техническо предложение   Образец № 8;  

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – ползване на подизпълнител/и – Образец №9 
10. Декларация за съгласие с  клаузите на проекто-договора – Образец №10  

11. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 11 

12. Ценово предложение – Образец № 12 

13. Декларация за конфедиционалност на офертата – образец 13; 

14. Документ за собственост на складова база; 

15. Удостоверение за регистрация на обекта в БАБХ; 

16. Талон за превозно средство ; 

17. Удостоверение за добро изпълнение;  

 

Комисията провери по същество представените документи в офертата на 

участника и установи следното: 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи. При разглеждане 

на документите, отнасящи се до общите административни изисквания и на минималните 

изисквания за технически и професионални способности, комисията не установи 

несъответствия в офертата на участника. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на Участник Терзийски ТТ ЕООД с изискванията на възложителя, комисията установи, че 

по отношение на участника не са налице несъответствия с минималните изисквания за 

личното състояние и критериите за подбор, техническите и професионални способности 

на участника. В резултат на горното комисията допуска участник  Терзийски ТТ ЕООД 

ООД до участие в следващия етап. 

 

2. Участник  № 2 Сюрсен ЕООД”, с оферта вх.№ 213 от 30.11.2018 год. ЕИК 

203049588   с адрес на управление: гр.Сандански, ул.Даскал Козарев № 9  Участника е 

подал оферта за обособена позиция № 2,   

В офертата на участника са представени следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата– Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Oбразец № 2;  

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 3 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП - Образец № 4;  

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 5;  

6. Списък на доставките, които са идентични и/или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през предходните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата – Образец №6 
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7. Декларация за наличие на транспортно средство, регистрирано за превоз на храни – 

Образец №7; 
8. Техническо предложение   Образец № 8;  

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – ползване на подизпълнител/и – Образец №9 
10. Декларация за съгласие с  клаузите на проекто-договора – Образец №10  

11. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 11 

12. Ценово предложение – Образец № 12 

13. Декларация за конфедиционалност на офертата – образец 13; 

14. Документ за складова база; 

15. Удостоверение за регистрация на обекта в БАБХ; 

16. Талон за превозно средство ; 

17. Удостоверение за добро изпълнение;  

 

Комисията провери по същество представените документи в офертата на 

участника и установи следното: 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи. При разглеждане 

на документите, отнасящи се до общите административни изисквания и на минималните 

изисквания за технически и професионални способности, комисията не установи 

несъответствия в офертата на участника. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на Участник Сюрсен  ЕООД с изискванията на възложителя, комисията установи, че по 

отношение на участника не са налице несъответствия с минималните изисквания за 

личното състояние и критериите за подбор, техническите и професионални способности 

на участника. В резултат на горното комисията допуска участник  Сюрсен ЕООД   до 

участие в следващия етап. 

 

3. Участник „ЕТАЛОН 66 ” ЕООД, с оферта вх.№ 215 от 30.11.2018 год. ЕИК 

200876771, с адрес: гр.Благоевград, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 2, вх.А, ет.6, ап.12- 

Офертата е подадена за обособена позиция № 4 

В офертата са представени следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата– Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Oбразец № 2;  

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 3 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП - Образец № 4;  

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 5;  

6. Списък на доставките, които са идентични и/или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през предходните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата – Образец №6 

7.  Декларация за наличие на транспортно средство, регистрирано за превоз на храни – 

Образец №7; 
8. Техническо предложение   Образец № 8;  

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – ползване на подизпълнител/и – Образец №9 
10. Декларация за съгласие с  клаузите на проекто-договора – Образец №10  

11. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 11 

12. Ценово предложение – Образец № 12 

13.Декларация за конфедиционалност на офертата – образец 13; 
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14.Уведомително писмо № 1 и №2 от БАБХ за удостоверяване на това, че  предприятие за 

производство на хляб отговаря на изискванията за производство на хляб по УС”България”; 

15.Удостоверение  от БАБХ  за регистрация на хлебозавод; 

16. Удостоверение  от БАБХ  за регистрация на цех за производство на закуски; 

17.Талон за превозно средство ; 

18.Удостоверение за добро изпълнение- 2 бр. 

 

 

Комисията провери по същество представените документи в офертата на 

участника и установи следното: 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи. При разглеждане 

на документите, отнасящи се до общите административни изисквания и на минималните 

изисквания за технически и професионални способности, комисията не установи 

несъответствия в офертата на участника. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на Участник „ЕТАЛОН 66 ” ЕООД  с изискванията на възложителя, комисията установи, 

че по отношение на участника не са налице несъответствия с минималните изисквания 

за личното състояние и критериите за подбор, техническите и професионални 

способности на участника. В резултат на горното комисията допуска участник  

„ЕТАЛОН 66 ” ЕООД   до участие в следващия етап. 

 

 

ІІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ 

Допуснати до този етап на процедурата са  следните участници: Терзийски ТТ ЕООД за 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 , Сюрсен ЕООД за обособена позиция № 2 

Еталон 66 ЕООД   кандидатствал за обособена позиция  4   

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото 

предложение на участниците, което съгласно чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП  следва да 

съдържа:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо; 

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 

приложимо; 

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката; 

И на тримата допуснати участници техническото предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя, поради което комисията пристъпва към следващият етап а 

именно: 
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IV. Оценка и класиране на ценовите предложения на допуснатите участници. Съгласно 

условията на поканата критерий за възлагане , респективно класиране е най- ниска 

цена. 

 

Допуснати до оценка на ценово предложение, участници  по обособени позиции са  

 

По обособена позиция № 1 – Терзийски ТТ ЕООД, с оферта вх.№ 212 от 30.11.2018 год. 

По обособена позиция № 2 – Сюрсен  ЕООД, с оферта вх.№ 213 от 30.11.2018 год. 

По обособена позиция № 3 – Терзийски ТТ ЕООД, с оферта вх.№ 212 от 30.11.2018 год. 

По обособена позиция № 4 – Еталон  ЕООД, с оферта вх.№ 215 от 30.11.2018 год. 

В  публикуваната обява за събиране на оферти Възложителят е посочил, че Критерий за 

възлагане е Най-ниска цена. 

Прогнозните стойности посочени от възложителя по обособени позиции са както следва: 

Обособена позиция № 1- Доставка на   Месо , мляко и риба- 39 066лв. без ДДС 

Обособена позиция № 2- Доставка на плодове, зеленчуци и консерви – 8 414.20 лв.без ДДС  
Обособена позиция № 3- Доставка на други хранителни продукти – 10 253 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 4- Доставка на хляб и хлебни изделия – 3 615 лв. без ДДС 

   

Ценовите предложения на всички участници  са по-ниски от прогнозните стойности  за 

обособените позиции за които кандидатстват, поради което   комисията  прави следното 

класиране по обособени позиции: 

По Обособена позиция № 1- Доставка на   Месо , мляко и риба 

1. Терзийски ТТ ЕООД   с предложена цена от 38 933.90  лв. без ДДС 

 

 

По Обособена позиция № 2- Доставка на плодове, зеленчуци и консерви  

 

1.Сюрсен ЕООД   с предложена цена от 8 408.36 лв. без ДДС 

 

По Обособена позиция № 3- Доставка на Плодове и зеленчуци  

 

1. Терзийски ТТ ЕООД   с предложена цена от   10 015.20 лв. без ДДС 

 

По Обособена позиция № 4- Доставка на хляб и хлебни изделия  
 

1.Еталон 66 ЕООД с предложена цена от 3 437.50 лв. без ДДС 

   

 

V.Класиране на допуснатите и оценени участници  както следва: 

 

На основание на горното комисията единодушно предлага на възложителя да сключи 

договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на  храни и 

хранителни продукти за нуждите на Детска градина  Слънце, село Ново Делчево за 2019 год. с 

класираните на първо място участници, по обособени позиции както следва: 

 
По Обособена позиция № 1- Доставка на   Месо , мляко и риба 
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С Терзийски ТТ ЕООД   с предложена цена от 38 933.90  лв. без ДДС 

 

 

По Обособена позиция № 2- Доставка на плодове, зеленчуци и консерви  

 

С Сюрсен ЕООД   с предложена цена от 8 408.36 лв. без ДДС 

 

По Обособена позиция № 3- Доставка на Плодове и зеленчуци  

 

С  Терзийски ТТ ЕООД   с предложена цена от   10 015.20 лв. без ДДС 

 

По Обособена позиция № 4- Доставка на хляб и хлебни изделия  
 

С Еталон 66 ЕООД с предложена цена от 3 437.50 лв. без ДДС 

   

  

  Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на 11.12.2018г. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на  

11.12.2018г. като в едно с цялата документация по обществената поръчка се предава на 

възложителя на основание чл.97, ал.4 за утвърждаване.   

 

Председател: Валентина Костадинова  –  ……………………………………….. 

 

1. Галя Янева –  ……………………………………………………..…………….. 

 

2.Марин Илиев – …………………………………………………………………….. 

 

Утвърдил:                      дата: 14.12.2018 

Райна Цветкова  

Директор  на  ДГ Слънце, село Ново Делчево 

 


