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УТВЪРДИЛ:……../П/....……....… 

                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

П Р О Т О К О Л    № 2 

 
 

Днес, 27.07.2018 год., комисия, назначена със Заповед № РД-08-482/19.07.2018 год. 

на Кмета на Община Айтос в състав: Председател: Соня Шестакова – Гл. експерт в 

Дирекция „КОВЗС“ при Община Айтос; и Членове: 1/ Димитрина Кинева  – Главен 

счетоводител в Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос; 2/ адв. Ивайла Гаджерукова – 

юрист, външен експерт, разгледа постъпилите оферти за участие в процедура по възлагане 

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

нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци”, 

проведе заседание в сградата на Община Айтос. 

Комисията започна работа в 9:00 часа. 

Членове на комисията заявиха, че не са настъпили промени в обстоятелствата, 

посочени в подписаните от тях декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи: Задачата на 

комисията за настоящето заседание е да отвори ценовата оферта на участника и да извърши 

оценка и класиране. 

При работата на комисията не присъстваха представители на дружествата – 

кандидати.  

 

I. Оценка и класиране на допуснатите оферти: 

 

Комисията съобрази, че до участие, оценка и класиране е допусната единствената 

подадена оферта, а именно Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год. от „Хитекс” ЕООД. 

Комисията съобрази, че Възложителят е заложил следните критерии за оценка: 

Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 80 и тежест на 

критерия – 80 %. 

Показател 2 – “Отстъпката в % от цени в търговски обекти (не по-малка от 1 

% и  не по-голяма от 20 %) за хранителни продукти извън конкретно посочените в 

Техническата спецификация” /О/ - с максимален брой точки – 20 и тежест на критерия – 

20 %. 

Общият брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят по 

следната формула: К = Ц + О  
След отваряне на ценовото предложение, комисията констатира следното:  

Относно Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год., подадена от Хитекс” ЕООД: 

 

Позиция № 1 „Плодове” 

 

Показател 1 – ”Предложена цена” – 62 976 (шестдесет две хиляди деветстотин 

седемдесет и шест) лева без ДДС, за което предложение участникът получава 80 точки; 

Показател 2 – “Отстъпката в %” – 20 %, за което предложение участникът 

получава 20 точки; 

К = Ц + О = 80 + 20 = 100 точки 



 2 

Комисията е констатирала, че в конкретния случай не намират приложение 

разпоредбите на чл.72 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  

 

РЕШИ: 

 
Класира постъпилите оферти както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год.,  подадена от „Хитекс” 

ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” 33, 

представлявано от Управителя – Георги Георгиев, с получени 100 точки. 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да възложи осъществяване на 

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

нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци” по 

отношение на Позиция № 1 „Плодове” на „Хитекс” ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище 

и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” 33, представлявано от Управителя – Георги 

Георгиев. 

 

Позиция № 2„Зеленчуци” 

 

Показател 1 – ”Предложена цена” – 20 298 (двадесет хиляди  двеста деветдесет 

и осем) лева без ДДС, за което предложение участникът получава 80 точки; 

Показател 2 – “Отстъпката в %” – 20 %, за което предложение участникът 

получава 20 точки; 

К = Ц + О = 80 + 20 = 100 точки 

Комисията е констатирала, че в конкретния случай не намират приложение 

разпоредбите на чл.72 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  

 

РЕШИ: 

 
Класира постъпилите оферти както следва:  

На първо място: Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год.,  подадена от „Хитекс” 

ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” 33, 

представлявано от Управителя – Георги Георгиев, с получени 100 точки. 

Комисията предлага на Кмета на Община Айтос да възложи осъществяване на 

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

нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци” по 

отношение на Позиция № 2„Зеленчуци” на „Хитекс” ЕООД, ЕИК 102637662, със 

седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” 33, представлявано от Управителя – 

Георги Георгиев. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.60 от ППЗОП комисията изготви доклад за работата си. 

Предвид гореизложеното комисията,  

 

РЕШИ: 

 
Приема доклад за работата си по разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични 

доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към 
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Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 

„Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци”. 

Докладът, ведно с цялата документация да се предаде на Възложителя – Кмета на 

Община Айтос. 

Комисията приключи работа в 11:00 часа.   

 

 

 

 

 

Председател :_______ /П/________ 

                      /Соня Шестакова/ 

 

Членове :1.______ /П/________ 

                   /Димитрина Кинева/ 

                 

2.______ /П/_________ 

/адв. Ивайла Гаджерукова/ 

 


