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УТВЪРДИЛ:…….... /П/………… 

                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 
ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ:27.07.2018г. 

 

 

ДОКЛАД 

 
              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”, на 

основание, чл.103, ал.3 и чл.106, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП изготви следния 

доклад: 

С Обявление № 12-00-79/12.06.2018 год. и Решение за откриване на процедура № 

ОП-18-13/12.06.2018 год.на Кмета на Община Айтос е открита процедура за определяне на 

изпълнител 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”. В конкурсната документация е заложен критерий за оценка на 

предложенията „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ – „ОПТИМАЛНО 

СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”. 

За участие в процедурата, до крайния срок за подаване на офертите в 

деловодството на Община Айтос е постъпила една оферта, както следва:  

1. 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. 

Офертите са разгледани от комисия, назначена със Заповед № РД-08-

482/19.07.2018 год. на Кмета на Община Айтос. Задачата на комисията е да извърши 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата 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”. Заседанията на комисията са протекли спокойно, решенията и са вземани с 

пълно мнозинство и липсват особени мнения.  

Първото заседание на комисията е проведено на 19.07.2018 год., на което 

комисията след като е изпълнила задълженията си по реда на чл.54, ал.3, ал.4 и ал.5 от 

ППЗОП, е преминала към разглеждане на подадената оферта.  

Комисията е установила, че отговаря на законовите изисквания и тези на 

възложителя – Кмета на Община Айтос, и към тях са приложени всички изискуеми 

документи, предвид което, ги е допуснала до участие в процедурата.  

След това комисията е съпоставила допуснатата оферта с критериите за подбор, 

като е установила, че участникът отговаря на критериите за подбор - Участникът е 
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декларирал, че разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, 

предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните – 

Удостоверение № 27/02.05.2012 год. Посечено е, че разполага 1 (едно) МПС за изпълнение 

на поръчката, които да са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, за което се 

легитимира с Удостоверение № 955/19.04.2013 год. „Хитекс” ЕООД разполага с ISO 

22000:2005 - Система за управление на безопасността на храните или еквивалентно 

сертифициране с област на приложение – продажба и доставка на хранителни продукти. 

В края на това заседание комисията е съобразила разпоредбата чл.57, ал.3 от ППЗОП 

като е определила на 27.07.2018 год. от 9:00 часа в сградата на Община Айтос комисията да 

проведе следващото си заседание, на което да отвори и да разгледа ценовото предложение 

на участника, допуснат до участие, като извърши крайна оценка и класиране. Съобщение с 

тази информация е публикува на електронната страница на общината, в раздел „Профил на 

купувача” на 19.07.2018 год. 

Второто и последно заседание на комисията е проведено на 27.07.2018 год.  
Комисията е съобразила, че до участие, оценка и класиране е допусната 

единствената подадена оферта, а именно Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год., подадена 

от Хитекс” ЕООД. 

Комисията е съобразила, 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 е констатирала 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 

Комисията е констатирала, че в конкретния случай не намират приложение 

разпоредбите на чл.72 от ЗОП. Предвид гореизложеното комисията е класирала 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” 



 3 

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 е класирала 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. 

За работата си комисията е изготвила 2 протокола, 6 таблици за индивидуална 

оценка и 2 таблици за обобщена оценка. 

        

Приложения:  
1. Протокол № 1/19.07.2018 год. и Протокол № 2/29.07.2018 год.; 

2. 6 таблици за индивидуална оценка и 2 таблици за обобщена оценка; 

3. Декларации на комисия по чл. 103, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.51, ал.8 

от ППЗОП – 3 броя 

 

 

Председател :________ /П/______ 

                      /Соня Шестакова/ 

 

Членове :1.______ /П/________ 

                   /Димитрина Кинева/ 

                 

2.______ /П/________ 

/адв. Ивайла Гаджерукова/ 

 

 


