
ПРОТОКОЛ  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

          На комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със 
Заповед  № РД-08- 826/ 07.12.2018г.  на Зам.- кмета на Община Айтос, съгласно Заповед за 
заместване № РД-08- 1086/ 22.12.2016г. за провеждане на открита процедура за възлагане на  
обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „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 за нуждите на 
„ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 

„Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни 

хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за 

нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 

„Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, открита с Решение № 

ОП- 18- 23/ 01.11.2018г. на Кмета на Община Айтос, с уникален номер на поръчката в РОП на 
АОП: 00195- 2018 – 0007. 

  

            Днес, 09.01.2019 г. в 11:00 часа, комисия в състав: 
 

             Председател: 

             1. Цветелина Стойчева – външен експерт, юрист; 
             

            Членове:  
 

             2. Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС; 

 

    3. Галина Карчева- счетоводител в ОЦСЗУ. 

 

 

            се събра в малката заседателната зала в сградата на Oбщина Айтос, гр. Айтос, ул. „Цар 

Освободител“ № 3, на публично заседание, насрочено от Председателя на комисията, за да отвори 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за отделните обособени позиции в 
представените оферти на допуснатите участници за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „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 за нуждите на 
„ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 

„Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни 

хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за 



нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 

„Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”. 

         

       На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията чрез Съобщение с Изх. № 92- Ф- 18/ 

04.01.2019г., публикувано на Профила на купувача на Възложителя в раздел: http://aytos.bg/op-

periodichni-dostavki-hranitelni-produkti-3170.html, обяви датата, часа и мястото на отваряне на 
Ценовите предложения на допуснатите участници. 

       На заседанието на комисията  при отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите в процедурата участници присъстваха представители  на двама  от  
участниците в процедурата, а именно: Виолета Атанасова Вълкова- управител на дружеството 

„ИВ ТРЕЙД” ООД и Диана Мерсинкова- упълномощен представител на „ДЕСИЙ” ЕООД. Не 
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.  
       Съгласно Протокол № 2 до отваряне на Ценовите предложения са допуснати следните 
участници: 

 

        1.  „ИВ ТРЕЙД” ООД;   

        2.  „ФИОРЕ” ЕООД; 

        3. „ПЕТРОВ 87” ЕООД; 

         4. „ХИТЕКС” ЕООД; 

         5. „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД; 

         6. „ДЕСИЙ” ЕООД 

       

          

         Комисията пристъпи към  отваряне  на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на допуснатите участници по реда на постъпването на офертите в деловодството на Община 
Айтос, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и оповести предложената от тях 

цена за изпълнение, както следва: 
         I. Предвид  обстоятелството, че Възложителят е обявил икономически най-изгодната оферта 
да се определи, въз основа на критерия за възлагане „най- ниска цена”, комисията  пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, чиито 

оферти отговарят на изискванията на Възложителя и оповести предложените от тях цени за 
изпълнение на отделните обособени позиции, както следва: 
 

          1. Участникът  „ИВ ТРЕЙД” ООД   е направил следните предложения в Ценовите 
предложения по Обособени позиции № 2, 3, 5, 8, 9 и 10, а именно: 

            1.1. За Обособена позиция 2 : „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 57 231, 90 лева; 

            1.2. За Обособена позиция 3 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 26 896, 80 лева; 

            1.3. За  Обособена позиция 5 : „Различни хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 35 294, 60 лева; 

           1.4. За  Обособена позиция 8 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 70 901, 00 лева; 



          1.5. За  Обособена позиция 9 : „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, участникът 
предлага обща стойност за изпълнение в размер на 18 299, 50 лева; 

         1.6. За  Обособена позиция 10 : „Различни хранителни продукти за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 33 220, 95 

лева; 

 

    

           2. Участникът „ФИОРЕ” ЕООД е направил следните предложения в Ценовите 
предложения по Обособени позиции № 2, 3, 5, 7, 8, 9 и 10, а именно:  

           2.1. За  Обособена позиция 2 : „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 63 923, 40 лева; 

           2.2. За  Обособена позиция 3 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 25 031, 70 лева; 

            2.3. За Обособена позиция 5 : „Различни хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 37 054, 54 лева; 

            2.4. За  Обособена позиция 7 : „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 42 781, 50 лева; 

           2.5. За  Обособена позиция 8 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 73 140, 00 лева; 

           2.6. За  Обособена позиция 9: „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, участникът 
предлага обща стойност за изпълнение в размер на 19 421, 00 лева; 

           2.7. За  Обособена позиция 10: „Различни хранителни продукти за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 31 942, 00 

лева; 

 

 

            3. Участникът „ПЕТРОВ 87” ЕООД е направил следните предложения в Ценовото 

предложение по Обособена позиция № 4, а именно: 

           3.1. За  Обособена позиция 4 : „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на 
„ОЦСЗУ”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 29 906, 80 лева; 

             

 

           4. Участникът „ХИТЕКС” ЕООД е направил следните предложения в Ценовите 
предложения по Обособени позиции № 1, 3 и 6, а именно: 

           4.1. За  Обособена позиция 1: „Хляб и хлебни изделия”, участникът предлага обща 
стойност за изпълнение в размер на 28 495, 00 лева; 

           4.2. За  Обособена позиция 3: „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 27 395, 50 лева; 

           4.3. За  Обособена позиция 6: „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 18 778, 00 лева. 

 

           5. Участникът „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД е направил следните предложения в Ценовите 
предложения по Обособени позиции № 2, 3 и 5, а именно: 



           5.1. За  Обособена позиция 2: „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 59 130, 00 лева; 

           5.2. За  Обособена позиция 3: „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 27 855, 00 лева; 

           5.3. За  Обособена позиция 5: „„Различни хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 37 053, 00 лева. 

 

           6. Участникът „ДЕСИЙ” ЕООД е направил следните предложения в Ценовите 
предложения по Обособени позиции № 1 и 6, а именно: 

           6.1. За  Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”, 

участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 27 244, 00 лева; 

           6.2. За  Обособена позиция 6: „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”, участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 19 194, 00 лева; 

            

 

          

          С това завърши публичната част от заседанието на комисията по отваряне на пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници в обществена поръчка с 
предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при 

Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „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 за нуждите на „ОЦСЗУ”; 

Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 „Пресни и 

замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни хранителни 

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; 

Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 „Различни 

хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”. 

   Комисията продължи работа при затворени врати. 

 

         II.  Комисията извърши проверка на съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри” на допуснатите участници за съответствие с изискванията на Възложителя и 

установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. 
Извърши проверка на същите за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на 
гореизложеното комисията установи, че ценовите предложения на участниците са съобразени с 
изискванията на Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни. 

 

         III. Комисията пристъпи към извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 72, 

ал.1 от ЗОП за предложенията в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите участници и установи, че не са налице предпоставки за прилагане на чл. 72, ал.1 от 
ЗОП, предвид обстоятелството, че нито една от предложените ценови оферти на участниците по 

отделните обособени позиции не е с повече от 20 на сто по – благоприятна от средната стойност 



на ценовите предложения на останалите участници. Предвид на това чл. 72 от ЗОП в случая е 
неприложим. 

         IV. На база горните резултати и съответствието на офертите  с предварително обявените от 
Възложителя условия, комисията класира участниците  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „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 за нуждите на 
„ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 

„Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни 

хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за 

нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 

„Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, обявена с Решение № 

ОП- 18- 23/ 01.11.2018г. по следния начин: 

           1. За Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”: 

          - на първо място: „ДЕСИЙ“ ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 27 244, 00 лева без вкл. ДДС; 

           - на второ място: „ХИТЕКС” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  28 495, 00 лева без вкл. ДДС; 

 

          2. За Обособена позиция № 2 : „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”: 

 - на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 57 231, 90 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  59 130, 00 лева без вкл. ДДС; 

           - на трето място: „ФИОРЕ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  63 923, 40 лева без вкл. ДДС; 

  

 

3. За Обособена позиция № 3 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”: 

 - на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 25 031, 70 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ИВ ТРЕЙД” ООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  26 896, 80  лева без вкл. ДДС; 

- на трето място: „ХИТЕКС” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  27 395, 50  лева без вкл. ДДС; 

- на четвърто място: „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение 
на обособената позиция в размер на:  27 855, 00  лева без вкл. ДДС; 

 



4. За Обособена позиция № 4: „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на 
„ОЦСЗУ”: 

            -  на първо място: „ПЕТРОВ 87” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 29 906, 80 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: няма класирани. 

 

            5.  За Обособена позиция № 5: „Различни хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ”: 

            -  на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 35 294, 60 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  37 053, 00  лева без вкл. ДДС; 

            -  на трето място:  „„ФИОРЕ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  37 054, 54  лева без вкл. ДДС; 

 

 

6. За Обособена позиция № 6: „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”:  

   - на първо място: „ХИТЕКС” ЕООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 18 778, 00 лева без вкл. ДДС; 

 - на второ място: „ДЕСИЙ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  19 194, 00  лева без вкл. ДДС; 

 

7. За Обособена позиция № 7: „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”:  

            - на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 42 781, 50 лева без вкл. ДДС; 

 - на второ място: няма класирани. 

 

8. За Обособена позиция № 8: „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”:  

   - на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 70 901, 00 лева без вкл. ДДС; 

            - на второ място: „ФИОРЕ” ЕООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  73 140, 00  лева без вкл. ДДС; 

 

9. За Обособена позиция № 9: „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”:  

   - на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 18 299, 50 лева без вкл. ДДС; 

 - на второ място: „ФИОРЕ” ЕООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  19 421, 00 лева без вкл. ДДС; 

 

10. За Обособена позиция № 10: „Различни хранителни продукти за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”:  



   - на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 31 942, 00 лева без вкл. ДДС; 

 - на второ място: „ИВ ТРЕЙД” ООД с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на:  33 220, 95  лева без вкл. ДДС; 

 

  Въз основа на направените констатации:  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

       Предлага на Кмета на Община Айтос да сключи договори за възлагане изпълнението на 
обществена поръчка  с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „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 за нуждите на 
„ОЦСЗУ”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Позиция № 4 

„Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 5 „Различни 

хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” Позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия за 

нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 7 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”; Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”; Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Позиция №10 

„Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”, както следва : 

1. По  Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”  с Участника, 
класиран на първо място: „ДЕСИЙ“ ЕООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 27 244, 00  лева без вкл. ДДС. 

2. По Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ” с 
Участника, класиран на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 57 231, 90 лева без вкл. ДДС. 

3. По Обособена позиция № 3 : „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”  с 
Участника, класиран на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 25 031, 70 лева без вкл. ДДС. 

4. По Обособена позиция № 4 : „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на 
„ОЦСЗУ”  с Участника, класиран на първо място: „ПЕТРОВ 87” ЕООД  с предложена  обща 
стойност за изпълнение на обособената позиция в размер на: 29 906, 80 лева без вкл. ДДС. 

5. По Обособена позиция № 5: „Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” с 
Участника, класиран на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД   с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 35 294, 60 лева без вкл. ДДС. 

6.  По Обособена позиция 6 : „Хляб и хлебни изделия за нуждите на Дирекция „КОВЗС” с  
Участника, класиран на първо място: „ХИТЕКС” ЕООД  с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 18 778, 00 без вкл. ДДС. 

7. По Обособена позиция 7: „Месо, месни продукти, риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”  с 
Участника, класиран на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД  с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 42 781, 50 лева без вкл. ДДС. 



8. По Обособена позиция 8: „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция „КОВЗС”  с 
Участника, класиран на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за 
изпълнение на обособената позиция в размер на: 70 901, 00 лева без вкл. ДДС. 

9. По Обособена позиция 9: „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”  с Участника, 
класиран на първо място: „ИВ ТРЕЙД” ООД  с предложена  обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция в размер на: 18 299, 50 лева без вкл. ДДС. 

10. По Обособена позиция 10: „Различни хранителни продукти за нуждите на Дирекция 

„КОВЗС”  с Участника, класиран на първо място: „ФИОРЕ” ЕООД  с предложена  обща 
стойност за изпълнение на обособената позиция в размер на: 31 942, 00 лева без вкл. ДДС. 

11. На основание чл. 42, ал. 2, т.4 от ЗОП и във връзка с чл. 24, т. 5 от ППЗОП, настоящият протокол 

следва да бъде публикуван в профила на купувача в деня на изпращане на съответното решение по 

чл. 22, ал. 1 от ЗОП на Възложителя. 
 

    Настоящият Протокол № 3 е съставен  и подписан на 21.01.2019г. в 13:00 часа. За 
верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

 

 

 

 

               Председател:  

             1. Цветелина Стойчева……………/П/………………….  

 

Членове:  
           2. Димитрина Кинева ……………/П/…………………… 

 

           3. Галина Карчева ………………/П/………………………  

 


