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О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Днес 09.09.2016г. в 09:00 часа в малката заседателна зала на община Айтос се проведе 

заседание на комисията назначена със Заповед № РД-08-734/08.09.2016г. на кмета на община 

Айтос за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти в провеждана обществена 

поръчка, възложена чрез открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени 

позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Месо и месни 

продукти”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 „Плодове”; Позиция № 5 

„Зеленчуци”; Позиция № 6 „Консерви”; Позиция № 7 „Различни продукти” 

 

Комисията бе в състав: 

Председател: Диню Динев- Директор на Дирекция „КОВЗС” 

       Членове: Ганка Генчева- гл.юрисконсулт на община Айтос 

                       Десислава Станчева- гл.счетоводител в Дирекция „КОВЗС” 

 

Преди отваряне на офертите всички членове на комисията попълниха декларации за 

липса на конфликт на интереси с участниците или посочените от тях 

подизпълнители.Председателят на комисията запозна членовете на комисията с предмета на 

поръчката. При отваряне  на офертите присъства упълномощен представител на участника „ИВ 

ТРЕЙД” ООД гр.Бургас, който удостовери присъствието си като се подписа в списъка на 

присъстващите при отваряне на офертите, който е неразделна част от настоящия 

протокол.Членовете на комисията заявиха, че не са налице основания за самоотвод от участие в 

комисията. 

В посочения в обявлението срок са постъпили оферти от : 

1. „Десий” ЕООД гр.Айтос, вх. № 92-ф-943/08.09.2016г., подадена в 11:02 часа. 

2. „ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас, вх. № 92-ф-944/08.09.2016г., подадена в 11:47часа. 

3. „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас, вх.№ 92-ф-945/08.09.2016г., подадена в 14:43 часа. 

4. „ХИТЕКС” ЕООД гр.Айтос, вх.№ 92-ф946/08.09.2016г., подадена в 14:51часа. 

Комисията отвори офертите по ред на тяхното  постъпване в деловодството на община 

Айтос и констатира следното: 

1.„Десий” ЕООД гр.Айтос, вх. № 92-ф-943/08.09.2016г., офертата е представена в 

съответствие с изискванията на поръчката, в запечатана, непрозрачна опаковка и с посочените 

реквизити.Участникът е посочил, че участва за позиция № 1 „Хляб и хлебни 

изделия”.Опаковката съдържа следните документи: 

- оферта по образец; 

-ЕЕДОП- попълнен съобразно указанията; 



 

8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos 5@ abv.bg 

2

- декларация за срока на валидност на офертата; 

-декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; 

-декларация за приемане условията по договора; 

-декларация за техническите възможности; 

-удостоверение за регистрация на транспортно средство пред БАБХ- 2бр.; 

-удостоверение за вписване на обект- транспортно средство в РЗИ-1бр.; 

-уведомително писмо от БАБХ, че е вписан в списъка на предприятията за производство по УС 

„България”-1бр.; 

-удостоверение за регистрация на обект за производство на храни пред БАБХ-2бр.; 

-декларация –списък на изпълнените договори през последните три години, придружен от два 

броя договори за доставка на хляб, по поръчки с предмет сходен на настоящата; 

-декларация за спазени задължения; 

-административни сведения; 

-пълномощно- нотариално заверено за участие в обществени поръчки и сключване на договори; 

-техническо предложение; 

- график на доставките; 

-Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- непрозрачен, запечатан. 

Всички членове на комисията и представителя на участника „ИВ ТРЕЙД” ЕООД 

подписаха техническото предложение и плика с надпис ”Предлагани ценови параметри” на този 

участник. 

 

2. „ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас, вх. № 92-ф-944/08.09.2016г.- офертата е представена 

в съответствие с изискванията на поръчката, в запечатана, непрозрачна опаковка и с посочените 

реквизити.Участникът е посочил, че участва за позиция № 2 „Месо и месни продукти”, Позиция 

№ 3 „Мляко и млечни продукти”, Позиция № 6 „Консерви” и Позиция № 7 „Различни 

продукти”.Опаковката съдържа следните документи: 

- оферта по образец; 

-ЕЕДОП- попълнен съобразно указанията; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

-декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; 

-декларация за приемане условията по договора; 

-декларация за техническите възможности; 

-удостоверение за регистрация на транспортно средство пред БАБХ- 8бр.; 

-удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от БАБХ- 1 бр;, с посочване 

на групите храни, с които има право да търгува; 

-удостоверение за регистрация на обект за производство на храни пред РВМС-1бр.; 

-декларация –списък на изпълнените договори през последните три години, придружен от 10 

броя референции; 

-декларация за спазени задължения; 

-административни сведения; 

-сертификати ISO 9001:2008 и 22000:2005 

-техническо предложение за позиции № 2, № 3, № 6 и № 7 в отделни пликове с  график на 

доставките; 

-Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- непрозрачни, запечатани за позиции № 2, № 3, 

№ 6 и №7. 

Всички членове на комисията и представителя на участника „ИВ ТРЕЙД” ЕООД 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис ”Предлагани ценови параметри” за 

посочените позиции на този участник. 
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3. „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас, вх.№ 92-ф-945/08.09.2016г. офертата е представена в 

съответствие с изискванията на поръчката, в запечатана, непрозрачна опаковка и с посочените 

реквизити.Участникът е посочил, че участва за позиция № 2 „Месо и месни продукти”, Позиция 

№ 3 „Мляко и млечни продукти”, Позиция № 6 „Консерви” и Позиция № 7 „Различни 

продукти”.Представени са отделни пликове за всяка обособена позиция, които съдържат 

идентични документи, и те са както следва: 

- оферта по образец, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-ЕЕДОП- попълнен съобразно указанията, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

- декларация за срока на валидност на офертата, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-декларация за приемане условията по договора, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-декларация за техническите възможности, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-декларация –списък на изпълнените договори през последните три години, придружен от 

извадка от публикувана в АОП информация за сключен договор за обществена поръчка с 

предмет, сходен на настоящата за  позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-декларация за спазени задължения, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

-административни сведения, за позиция № 2, №3, №6 и №7; 

--техническо предложение за позиции и график на доставките за позиции № 2, № 3, № 6 и № 7 ; 

-Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- непрозрачни, запечатани за позиции № 2, № 3, 

№ 6 и №7. 

Всички членове на комисията и представителя на участника „ИВ ТРЕЙД” ЕООД 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис ”Предлагани ценови параметри” за 

посочените позиции на този участник. 

 

4. „ХИТЕКС” ЕООД гр.Айтос, вх.№ 92-ф946/08.09.2016г.-офертата е представена в 

съответствие с изискванията на поръчката, в запечатана, непрозрачна опаковка и с посочените 

реквизити.Участникът е посочил, че участва за позиция № 1 „Хляб и хлебни 

изделия”.Опаковката съдържа следните документи: 

- оферта по образец; 

-ЕЕДОП- попълнен съобразно указанията; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

-декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; 

-декларация за приемане условията по договора; 

-декларация за техническите възможности; 

-удостоверение за регистрация на транспортно средство пред БАБХ- 4бр.; 

--уведомително писмо от БАБХ, че е вписан в списъка на предприятията за производство по УС 

„България”-1бр.; 

-удостоверение за регистрация на обект за производство на храни пред БАБХ-1бр.; 

-декларация –списък на изпълнените договори през последните три години, придружен от един 

брой удостоверение; 

-декларация за спазени задължения; 

-административни сведения; 

-техническо предложение; 

- график на доставките; 

-Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- непрозрачен, запечатан. 

Всички членове на комисията и представителя на участника „ИВ ТРЕЙД” ЕООД 

подписаха техническото предложение и плика с надпис ”Предлагани ценови параметри” на този 

участник. 
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С това приключи откритата част от заседанието на комисията. Председателят на 

комисията обяви, че констатациите на комисията по разглеждане, оценка и допускане на 

офертите ще се отразят в протокол, който ще се публикува в профила на купувача на 

възложителя. 

На основание чл.56, ал.1 и ал.2  от ППЗОП Комисията пристъпи към проверка на 

представените документи с изискванията за подбор и допустимост, посочени в обявлението по 

поръчката и направи следните констатации: 

1.Офертата представена от „Десий” ЕООД гр.Айтос- Комисията констатира следното: 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е посочил в 

декларация липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП. В ЕЕДОП и като 

приложение към документацията е посочил и представил удостоверения за регистрация на 

транспортно средство пред БАБХ- 2бр.;удостоверение за вписване на обект- транспортно 

средство в РЗИ-1бр.;уведомително писмо от БАБХ, че е вписан в списъка на предприятията за 

производство по УС „България”-1бр.;удостоверение за регистрация на обект за производство на 

храни пред БАБХ-2бр.;Участникът е посочил в ЕЕДОП, че притежава собствен обект за 

производство на храни.Доказал е притежанието на собствени три броя транспортни средства, 

които са регистрирани в БАБХ, с което отговаря на поставеното минимално изискване за един 

брой транспортно средство.Декларирал е три договора за доставка на храни, с предмет сходен с 

настоящата, като е представил два броя договори, с което изпълнява и изискването за опит като 

има поне един изпълнен договор през последните три години. 

 В техническото си предложение участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на 

изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата. Разполага с 

необходимите разрешителни, транспорт, база и възможности за точното и коректно 

изпълнение на обществената поръчка за целия срок на договора. Разполага с опитен и 

квалифициран персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката.Ггарантира, че всеки 

доставен продукт ще отговаря напълно на всички законови исиквания и тези на възложителя,  

ще има добър търговски вид и ще бъде с остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % 

(седемдесет и пет процента) към датата на доставка.Доставяните хранителни продукти ще 

бъдат само екстра или първо качество.Всяка доставка да бъде придружена с документ, 

удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност. 

 С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представеното ценово предложение по позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”, участникът 

„ДЕСИЙ” ЕООД гр.Айтос. 

 

2.Офертата представена от „ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас- Комисията констатира 

следното:Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е 

посочил в декларация липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП. В ЕЕДОП и 

като приложение към документацията е посочил и представил удостоверения за регистрация на 

транспортно средство пред БАБХ- 8бр.;удостоверение за регистрация на обект за производство 

на храни пред БАБХ-1бр.;Участникът е посочил в ЕЕДОП, че притежава собствен обект за 

производство на храни.Доказал е притежанието на собствени осем броя транспортни средства, 

които са регистрирани в БАБХ, с което отговаря на поставеното минимално изискване за един 

брой транспортно средство.Декларирал е десет договора за доставка на храни, с предмет сходен 

с настоящата, като е представил 11 броя удостоверения, с което изпълнява и изискването за 

опит като има поне един изпълнен договор през последните три години. 

 В техническото си предложение отделно за всяка позиция № 2, № 3, № 6 и № 7 участникът 

удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в 

документацията за участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, 

транспорт, база и възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за 



 

8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos 5@ abv.bg 

5

целия срок на договора. Разполага с опитен и квалифициран персонал, който ще отговаря за 

изпълнение на поръчката.Ггарантира, че всеки доставен продукт ще отговаря напълно на 

всички законови исиквания и тези на възложителя,  ще има добър търговски вид и ще бъде с 

остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на 

доставка.Доставяните хранителни продукти ще бъдат само екстра или първо качество.Всяка 

доставка да бъде придружена с документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за 

качество и безопасност. 

 С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представеното ценово предложение по позиция № 2 „Месо и месни продукти” , Позиция № 3 

”Мляко и млечни продукти”, Позиция № 6 „Консерви” и Позиция № 7 „Различни продукти”, 

участникът „ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас 

  

3.Офертата представена от „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас- Комисията констатира 

следното:Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е 

посочил в декларация липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП. В ЕЕДОП  

посочил, че притежава удостоверения за регистрация на транспортно средство пред БАБХ- 

11бр.;удостоверение за регистрация на обект за производство на храни пред БАБХ-

1бр.;Участникът е посочил в ЕЕДОП, че притежава собствен обект за производство на 

храни.Доказал е притежанието на  11 броя собствени транспортни средства, които са 

регистрирани в БАБХ, с което отговаря на поставеното минимално изискване за един брой 

транспортно средство.Декларирал е по едни договор за всяка от четирите позиции, за които 

участва за доставка на храни, с предмет сходен с настоящата, като е представил информация от 

АОП за сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет, сходен на 

настоящата, с което изпълнява и изискването за опит като има поне един изпълнен договор през 
последните три години. 

 В техническото си предложение отделно за всяка позиция № 2, № 3, № 6 и № 7 участникът 

удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в 

документацията за участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, 

транспорт, база и възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за 

целия срок на договора. Разполага с опитен и квалифициран персонал, който ще отговаря за 

изпълнение на поръчката.Ггарантира, че всеки доставен продукт ще отговаря напълно на 

всички законови исиквания и тези на възложителя,  ще има добър търговски вид и ще бъде с 

остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на 

доставка.Доставяните хранителни продукти ще бъдат само екстра или първо качество.Всяка 

доставка да бъде придружена с документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за 

качество и безопасност. 

 С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представеното ценово предложение по позиция № 2 „Месо и месни продукти” , Позиция № 3 

”Мляко и млечни продукти”, Позиция № 6 „Консерви” и Позиция № 7 „Различни продукти”, 

участникът „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас 

  

4. Офертата представена от „ХИТЕКС” ЕООД гр.Айтос- Комисията констатира 

следното:Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е 

посочил в декларация липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП. В ЕЕДОП и 

като приложение към документацията е посочил и представил удостоверения за регистрация на 

транспортно средство пред БАБХ- 4бр.;уведомително писмо от БАБХ, че е вписан в списъка на 

предприятията за производство по УС „България”-1бр.;удостоверение за регистрация на обект 

за производство на храни пред БАБХ-1бр.;Участникът е посочил в ЕЕДОП, че притежава 

собствен обект за производство на храни.Доказал е притежанието на собствени четири броя 
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транспортни средства, които са регистрирани в БАБХ, с което отговаря на поставеното 

минимално изискване за един брой транспортно средство.Декларирал е четири договора за 

доставка на храни, с предмет сходен с настоящата, като е представил едно удостоверение,  с 

което изпълнява и изискването за опит като има поне един изпълнен договор през последните 

три години. 

 В техническото си предложение участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на 

изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата. Разполага с 

необходимите разрешителни, транспорт, база и възможности за точното и коректно 

изпълнение на обществената поръчка за целия срок на договора. Разполага с опитен и 

квалифициран персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката.Ггарантира, че всеки 

доставен продукт ще отговаря напълно на всички законови исиквания и тези на възложителя,  

ще има добър търговски вид и ще бъде с остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % 

(седемдесет и пет процента) към датата на доставка.Доставяните хранителни продукти ще 

бъдат само екстра или първо качество.Всяка доставка да бъде придружена с документ, 

удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност. 

 С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представеното ценово предложение по позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”, участникът 

„ХИТЕКС” ЕООД гр.Айтос. 

 С оглед на обстоятелствата констатирани по-горе комисията допуска до отваряне, 

разглеждане и оценка на представените ценови предложения, следните участници по 

съответните позици: 

  Позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”, следните участници: 

  „ДЕСИЙ” ЕООД гр.Айтос и „ХИТЕКС” ЕООД гр.Айтос. 
 

 По позиция № 2 „Месо и месни продукти”, следните участници: 

„ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас и  „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас 
 

По позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”, следните участници: 

„ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас и  „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас 
 

По позиция № 4 „Плодове” , не са постъпили оферти от участници, поради което 

такива не са разглеждани и няма допуснати.Комисията предлага на възложителя да 

издаде решение за прекратяване на поръчката по тази позиция.  

 

По позиция № 5 „Зеленчуци” не са постъпили оферти от участници, поради което 

такива не са разглеждани и няма допуснати. Комисията предлага на възложителя да 

издаде решение за прекратяване на поръчката по тази позиция. 

 

По позиция № 6 „ Консерви”, следните участници: 

„ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас и  „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас 
 

По позиция № 7 „Различни продукти”, следните участници: 

„ИВ ТРЕЙД” ЕООД гр.Бургас и  „ФИОРЕ” ЕООД гр.Бургас 
 

С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка на офертите с условията 

за допустимост. 

  Председателят на комисията  обяви, че копие от настоящият протокол следва да се 

публикува в профила на купувача на община Айтос, за запознаване на участниците с отразеното 

в него.  
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Комисията определи, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 

14.09.2016г. (сряда)  от 11 часа в малката заседателна зала на община Айтос, като определи да 

се изготви нарочно съобщение, което да се публикува в профила на купувача, в срок от два дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения.  

Комисията приключи своята работа на 10.09.2016г. в 10 часа. 

 

Приложения: Списък на присъстващите; 

                         Декларации на членовете на комисията по чл.103 от ЗОП; 

 

 

Комисия: 

Председател:............./п/............... 

                            /Д.Динев/ 

       Членове:........./п/.................... 

                         /Г.Генчева/ 

                      ............/п/.................. 

                           /Д.Станчева/ 


