
 1

ПРЕПИС!                               

 
ОДОБРИЛ:…….....П………… 

                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС   

 

П Р О Т О К О Л  № 4 
 

Днес, 13.01.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-08-985/16.12.2014 год. 

на Кмета на Община Айтос за провеждане на процедура по определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по обособени 

позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”; 

Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви за нуждите 

на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; 

Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 „Мляко и 

млечни продукти за нуждите на „КОВЗС”, в състав: Председател: Росица Димитрова – 

Ръководител на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и Членове: 1/ Соня Шестакова – Главен 

експерт в отдел „КОВЗС” при Община Айтос; 2/ Галина Карчева – счетоводител в „ОЦСЗУ” 

при Община Айтос; 3/ адв. Живко Бойчев –юрист, външен експерт и 4/ Мария Проданова – 

диетолог, външен експерт, проведе заседание в сградата на Община Айтос, гр. Айтос, ул. 

„Цар Освободител” № 3. 

Комисията започна работа в 9:30 часа. 
Членове на комисията заявиха, че не са настъпили промени в обстоятелствата, 

посочени в подписаните от тях декларации по реда на чл.35 от Закона за обществените 
поръчки.  

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи: Задачата на 
комисията за настоящето заседание е да разгледа постъпилата писмена обосновка по реда на 

чл.70, ал.1 от ЗОП, произнасяне относно нейното приемане или неприемане и класиране на 
допуснатите оферти. 

При работата на комисията не присъстваха представители на дружествата – 

кандидати.  

 

I. Разглеждане на писмената обосновка, представена по реда на 

чл.70, ал.1 от ЗОП: 

 
Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ” 

Относно Оферта вх. № 92-Ф-1205/15.12.2014 год., подадена от „Хитекс” 

ЕООД: На основание чл.70, ал.1 от ЗОП комисията е изискала от „Хитекс” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените цени. 

В предоставения срок в Община Айтос е постъпила Писмена обосновка вх. № 

92-Ф-23/12.01.2015 год. от „Хитекс” ЕООД, в която участникът уведомява комисията за 
следното: Ценовата политика на фирмата е да работи с по-малка надценка; продукцията 

която се предлага е собствено производство; обектът по чл.12 от Закона за храните е 
собствен и се намира на територията на гр. Айтос; транспортните разходи са в особено 

малки размери; наети са работници по програми за заетост от Бюро по труда – Айтос и др. 

Представени са ценови калкулации за образуване на себестойността на предлаганата 
продукция.   
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Комисията след като се запозна с обосновката на участника и проведе 

обсъждания, достигна до извода, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл.70, ал.2, 

т.3 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни условия за участника”. Предвид 

това, комисията счита, че подробната писмена обосновка на „Хитекс” ЕООД следва да бъде 
приета и участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, 

оценка и класиране. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията:  

 

РЕШИ: 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на „Хитекс” ЕООД. 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата, оценка и класиране Оферта вх. № 

92-Ф-1205/15.12.2014 год., подадена от „Хитекс” ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и 

адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” № 33, ет.8, представлявано от Управителя – 

Георги Димчев Георгиев.  

 

II. Оценка и класиране на допуснатите оферти: 
Комисията като съобрази, че критерият за оценка на офертите е „Най-ниска 

цена” и взе предвид предложените от допуснатите до участие участници в Пликове № 3 от 
техните оферти, извърши класиране както следва: 

 

Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 1 комисията е 
допуснала следните участници: „Петров ЕВГ” ЕООД, „Десий” ЕООД и „Хитекс” ЕООД. 

При разглеждане на ценовото предложение, поставено в Плик № 3 на офертата, комисията е 
констатирала, че допуснатите до участие участници са предложили следното: 

„Петров ЕВГ” ЕООД – 34612,20 лева; 

„Десий” ЕООД – 32362,40 лева; 

„Хитекс” ЕООД – 25543,40 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за 

нуждите на „ОЦСЗУ”както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1205/15.12.2014 год., подадена от 
„Хитекс” ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Арда” № 33, ет.8, представлявано от Управителя – Георги Димчев Георгиев, с предложена 
цена в размер на 25543,40 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1204/15.12.2014 год., подадена от 
„Десий” ЕООД, ЕИК 200377455, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Лозенград” № 4, представлявано от Управителя – Иван Йорданов Иванов, а на място от 
пълномощника – Диана Георгиева Мерсинкова., с предложена цена в размер на 32362,40 

лева с ДДС; 

На трето място: Оферта вх. № 92-Ф-1203/15.12.2014 год., подадена от 
„Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 
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„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров, с предложена 
цена в размер на 34612,20 лева; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция  №1 ”Хляб 

и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ” с Хитекс” ЕООД, ЕИК 102637662, със 
седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” № 33, ет.8, представлявано от 
Управителя – Георги Димчев Георгиев. 

 

За Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 2 комисията е 
допуснала следните участници: „Петров ЕВГ” ЕООД и „Фиоре” ЕООД. При разглеждане на 
ценовото предложение, поставено в Плик № 3 на офертата, комисията е констатирала, че 
допуснатите до участие участници са предложили следното: 

„Петров ЕВГ” ЕООД – 100293,00 лева; 

„Фиоре” ЕООД – 102148,80 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, 

мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1203/15.12.2014 год., подадена от 
„Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров, с предложена 
цена в размер на 100293,00 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1206/15.12.2014 год., подадена от 
„Фиоре” ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ПЗ 

„Север”, ул. „Янко Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – Иванка Динева 

Богоева, с предложена цена в размер на 102148,80 лева с ДДС; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция № 2 „Месо, 
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месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” с „Петров 

ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров. 

 

За Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви за нуждите на 

„ОЦСЗУ” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 3 комисията е 
допуснала следните участници: „Камбуров-1” ЕООД и „Фиоре” ЕООД. При разглеждане на 
ценовото предложение, поставено в Плик № 3 на офертата, комисията е констатирала, че 
допуснатите до участие участници са предложили следното: 

 „Камбуров-1” ЕООД – 41652,20 лева;  

„Фиоре” ЕООД – 42478,30 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, 

зеленчукови и плодови консерви за нуждите на „ОЦСЗУ” както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1201/15.12.2014 год., подадена от 
„Камбуров-1” ЕООД, ЕИК 200871710, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Хаджи Димитър”, бл.24, вх.1, ет.5, ап.14, представлявано от Управителя – Жечко Василев 

Илиев, с предложена цена в размер на 41652,20 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1206/15.12.2014 год., подадена от 
„Фиоре” ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ПЗ 

„Север”, ул. „Янко Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – Иванка Динева 

Богоева, с предложена цена в размер на 42478,30 лева с ДДС; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция № 3 

„Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви за нуждите на „ОЦСЗУ” с 
„Камбуров-1” ЕООД, ЕИК 200871710, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Хаджи Димитър”, бл.24, вх.1, ет.5, ап.14, представлявано от Управителя – Жечко Василев 

Илиев. 

 

За Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 4 комисията е 
допуснала следните участници: „Ив Трейд” ООД, ЕТ „Даная-Венета Котева”, „Петров ЕВГ” 

ЕООД  и „Фиоре” ЕООД. При разглеждане на ценовото предложение, поставено в Плик № 

3 на офертата, комисията е констатирала, че допуснатите до участие участници са 

предложили следното: 
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 „Ив Трейд” ООД – 24234,60 лева; 

ЕТ „Даная-Венета Котева” – 25647,60 лева; 

„Петров ЕВГ” ЕООД  - 24030,90 лева; 

„Фиоре” ЕООД – 28518,10 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция № 4 „Различни хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1203/15.12.2014 год., подадена от 
„Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров, с предложена 
цена в размер на 24030,90 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1198/15.12.2014 год., подадена от „Ив 

Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Ал. 

Велики” № 3А, представлявано от Управителя – Виолета Атанасова Вълкова, с предложена 
цена в размер на – 24234,60 лева с ДДС; 

На трето място: Оферта вх. № 92-Ф-1199/15.12.2014 год., подадена от ЕТ 

„Даная-Венета Котева”, ЕИК 102849619, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, 

ж.к. „Славейков”, ул. „Георги Комитов” № 1, Стоково тържище – „Пиргосплод”, 

представлявано от Управителя – Венета Димитрова Котева, с предложена цена в размер на –

25647,60 лева с ДДС; 

На четвърто място: На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1206/15.12.2014 

год., подадена от „Фиоре” ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в 

гр. Бургас, ПЗ „Север”, ул. „Янко Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – 

Иванка Динева Богоева, с предложена цена в размер на 28518,10 лева; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция № 4 

„Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”с „Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 

200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Карнеги” № 3, 

представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров. 

 

За Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 5 комисията е 
допуснала следните участници: „Петров ЕВГ” ЕООД и „Фиоре” ЕООД. При разглеждане на 
ценовото предложение, поставено в Плик № 3 на офертата, комисията е констатирала, че 
допуснатите до участие участници са предложили следното: 

 „Петров ЕВГ” ЕООД – 52249,60 лева; 
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„Фиоре” ЕООД – 53435,60 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция № 5 „Месо и месни продукти за 

нуждите на „КОВЗС”както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1203/15.12.2014 год., подадена от 
„Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 

„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров, с предложена 
цена в размер на 52249,60 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1206/15.12.2014 год., подадена от 
„Фиоре” ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ПЗ 

„Север”, ул. „Янко Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – Иванка Динева 

Богоева, с предложена цена в размер на 53435,60 лева с ДДС; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция № 5 „Месо 

и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”с „Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със 
седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Карнеги” № 3, представлявано от 
Управителя – Евгени Георгиев Петров. 

 

За Позиция № 6 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” 

До участие в процедурата, оценка и класиране за Позиция № 6 комисията е 
допуснала следните участници: „Петров ЕВГ” ЕООД и „Фиоре” ЕООД. При разглеждане на 
ценовото предложение, поставено в Плик № 3 на офертата, комисията е констатирала, че 
допуснатите до участие участници са предложили следното: 

 „Петров ЕВГ” ЕООД – 52530,00 лева; 

„Фиоре” ЕООД – 62635,25 лева; 

Предложените цени включват ДДС и транспортните разходи до склада на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и като съобрази, че на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията,  

 

РЕШИ: 
 

              Класира постъпилите оферти за Позиция № 6 „Мляко и млечни продукти за 

нуждите на „КОВЗС”както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-1203/15.12.2014 год., подадена от 
„Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. 
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„Карнеги” № 3, представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров, с предложена 
цена в размер на 52530,00 лева с ДДС; 

На второ място: Оферта вх. № 92-Ф-1206/15.12.2014 год., подадена от 
„Фиоре” ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ПЗ 

„Север”, ул. „Янко Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – Иванка Динева 

Богоева, с предложена цена в размер на 62635,25 лева с ДДС; 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за 
осъществяване на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и „КОВЗС” при Община Айтос  по 

обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Зеленчуци, плодове, зеленчукови и плодови консерви 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Различни хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”; Позиция № 5 „Месо и месни продукти за нуждите на „КОВЗС”; Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС” по отношение на Позиция № 6 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „КОВЗС”с „Петров ЕВГ” ЕООД, ЕИК 

200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Карнеги” № 3, 

представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров. 

 
Комисията приключи работа в 11:45 часа.  

 

 

 

Председател :_____П_________ 

                      /Росица Димитрова/ 

 

Членове :1.________П________ 

                   /Соня Шестакова/ 

                 

2.________П_______ 

/Галина Карчева/ 

 

3._________П________ 

/адв. Живко Бойчев/ 

 

4._______П________ 

/Мария Проданова/ 


