
ПРОТОКОЛ  № 4 

 
          На комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена 

със Заповед № РД-08- 493/ 13.09.2019г. на Кмета на Община Айтос и Заповед № РД-08-509 

/ 26.09.2019г. на Зам.-кмета на Община Айтос г-жа Мариана Димова, Заповед за заместване 

№ РД-08-503 / 20.09.2019г. на Кмета на Община Айтос за разглеждане, оценка и класиране 

на оферти в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция 

„КОВЗС“ при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 

№ 1 – доставка на месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 2 – доставка на 

плодове; Обособена позиция № 3 – доставка на зеленчуци; Обособена позиция № 4 - 

Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за  подпомагане храненето на 

децата 5-6 годишна възраст на целодневно и полудневно обучение  в детски градини и 

филиали към тях ”, обявена с Решение № ОП- 19- 42/ 12.08.2019г. и публикувана в РОП 

АОП № 00195- 2019 – 0013 

  

            Днес, 13.11.2019 г. в 11:00 часа, комисия в състав: 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Димитрина Кинева – счетоводител в дирекция КОВЗС 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Милка Калиманова – счетоводител в дирекция КОВЗС;  

   2. Кина Димова – гл.експерт в отдел „ОбС“ 
 

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

„Цар Освободител“ № 3, на заседание, насрочено от Председателя на комисията, за да 

отвори пликовете с представените писмени обосновки на участниците „Петров 87“ ЕООД и 

„Десий“ ЕООД по отношение предложените ценови параметри по Обособена позиция № 4 - 

Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за  подпомагане храненето на децата 5-6 

годишна възраст на целодневно и полудневно обучение  в детски градини и филиали към 

тях, изискани с Протокол № 3 от 07.11.2019г.  

В дадения от комисията срок са представени две обосновки, както следва:  

- Обосновка с вх.№ 92-Ф-1134(1) / 12.11.2019г., 11:25ч. от „Десий“ ЕООД; 

- Обосновка с вх.№ 92-Ф-1134(2) / 12.11.2019г., 13:00ч. от „Петров 87“ ЕООД 

 

Комисията разгледа представените обосновки по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

І. По отношение обосновката, представена от „Десий“ ЕООД: 

Участникът обосновава предложената цена, въз основа на следните особености на 

производствения процес: 

1. Основния предмет на дейност търговско дружество „Десий”ЕООД, гр.Айтос е 

производство на Хляб и хлебни изделия, като разполага с производствени бази на 

териториите на Община Айтос, Община Карнобат и Община Руен. При производството на 

изделията работят при много ниска  себестойност на крайния продукт, предвид 



използването на нискосебестойни енергоносители, високотехнологични машини и 

съоръжения с висока производителност, максимална автоматизация на производствения 

цикъл при максимално ограничено използване на човешки труд. Допълнително при 

калкулиране на цени за такъв вид стоки, а именно „Закуски” има възможност да предлага 

стойности, които не са натоварени с толкова висока търговска надценка, с която се 

натоварват цените на кандидати, които не са директни производители, а се явяват 

прекупвачи на предлаганите за доставка хранителни стоки.  

2. При осигуряване логистиката на предлаганите хранителни продукти, а 

именно – доставката на свежи плодове (закуски) до детски градини и филиали към тях има 

възможност да не начислява допълнително върху цената на изделията транспортни разходи, 

понеже вече десета година фирмата снабдява със свежи плодове (закуски) хляб и хлебни 

изделия населените места от Община Айтос. Има изградена стройна организация по 

осигуряване доставката на стоките по населените места в общината, като възнамерява да 

използва създадената структура и за доставките на продуктите до обектите визирани в 

обществената поръчка. 

3. Предвид характера на предмета на откритата процедура по позицията, а 

именно доставка  на свежи плодове /закуски/ за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община 

Айтос, става ясно, че предлаганите от „Десий“ ЕООД продукти са за задоволяване нуждите 

на заведения, които са основно със социална насоченост. При калкулиране на крайната 

предлагана цена за продуктите е начислена минимална търговска надценка, като по този 

начин се стреми и да не натоварва бюджета на въпросната дирекция. 

Комисията приема, че обосновката се отнася до посочените в чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от 

ЗОП хипотези и я намира за пълна и обективна.  

На основание чл.72, ал.3 , във връзка с чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП комисията приема 

представената финансова обосновка на участника „Десий“ ЕООД- гр.Айтос.  

 

ІІ. По отношение обосновката, представена от „Петров 87“ ЕООД: 

Участникът обосновава предложената цена, въз основа на следните особености на 

производствения процес: 

1. Фирмата разполага с обект за съхранение на плодове и зеленчуци, като в 

резултат на дейността си, зарежда големи количества стока, ползва големи търговски 

отстъпки,  което води до по-ниски доставни цени, а от там и по-ниски цени на предлаганите 

стоки.  

2. Фирмата се снабдява самостоятелно с предлаганите стоки – плодове и 

зеленчуци, директно от стоковите борси, тържища и земеделски производители, като това 

допълнително не оскъпява крайния продукт. Не използва друг ресурс, като прекупвачи или 

други подизпълнители, което би рефлектирало върху крайната цена.  

3. Същите доставки се извършват от Управителя на фирмата, като за целта няма 

допълнително оскъпяване за заплащане на трудово възнаграждение на работници. 

4. Поради естеството на работа, всеки ден има доставки до търговски обекти в 

посочените в обществената поръчка населени места, като това не води до оскъпяване на 

предлаганите стоки, свързано с допълнителни транспортни разходи.   

Комисията приема, че обосновката се отнася до посочените в чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от 

ЗОП хипотези и я намира за пълна и обективна.  



На основание чл.72, ал.3 , във връзка с чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП комисията приема 

представената финансова обосновка на участника „Петров 87“ ЕООД- гр.Айтос. 

След така направените констатации, комисията пристъпи към класиране на 

участниците в процедурата. Съгласно указанията към участниците критерий за избор на 

изпълнител в настоящата открита процедура е „най-ниска цена”. Оценява се най-ниската 

предложена обща стойност за изпълнение предмета на обществената поръчка без  вкл. ДДС 

за съответната позиция.  

Съгласно критерия за оценка и представените ценови предложения, на основание чл. 

58 от ППЗОП комисията извърши класиране на участниците по съответната позиция, както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1 – доставка на месо, месни продукти и риба: 

Първо място: «Петров ЕВГ» с достигната цена  52625,00 лв. 

 

Обособена позиция № 2 – доставка на плодове:  

Първо място: «Петров 87» ЕООД с достигната цена 45666,00 лв.; 

Второ място: «Петров ЕВГ» с достигната цена 54475,00 лв.;  

Трето място: «Хитекс» ООД с достигната цена 58875,50 лв. 

 

Обособена позиция № 3 – доставка на зеленчуци: 

Първо място:  «Петров 87» ЕООД с достигната цена 20980,00 лв.; 

Второ място: «Петров ЕВГ» с достигната цена 22462,50 лв. 

 

Обособена позиция № 4 - Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за  

подпомагане храненето на децата 5-6 годишна възраст на целодневно и полудневно 

обучение  в детски градини и филиали към тях: 

Първо място: „Десий“ ЕООД с достигната цена 16866,50 лв.; 

Второ място: „Петров 87“ ЕООД с достигната цена 18553,15 лв.; 

Трето място: „Хитекс“ ООД с достигната цена 33119,15 лв. 

 

С така извършеното класиране комисията приключи своята работа и на основание 

чл.60 от ППЗОП състави протоколи за дейността си , които ведно с цялата документация по 

процедурата предаде на възложителя за утвърждаване и вземане на решение. 

 

Настоящият Протокол № 4 е съставен  и подписан на 13.11.2019г. в 13:00 часа. За 

верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва: 

 

               Председател:  

             1. Димитрина Кинева ……………/П/……………… 

 

Членове:  

           2. Милка Калиманова ……………/П/………………… 

 

           3. Кина Димова …………………/П/………………  


