УТВЪРДИЛ:

/П/

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
Дата: 13.11.2019г.

ДОКЛАД
по реда на чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.106, ал.1 от ЗОП

Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 и чл. 106,
ал.1 от ЗОП се съставя по повод приключването на работата на Комисия, 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 № 001952019 – 0013.
Комисията е заседавала в периода - 13.09.2019г. до 13.11.2019г. и е изготвила
следните протоколи- Протокол № 1 от 30.09.2019 г., Протокол № 2 от 28.10.2019г.,
Протокол № 3 от 07.11.2019 г. и Протокол № 4 от 13.11.2019г., които се прилагат към
Доклада за Възложителя.
На 13.09.2019г., в 11:00 часа, в сградата на Община Айтос, започна работа комисия по
чл. 103 ал. 1 от ЗОП в редовен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.Мариана Димова- зам.-кмет на Община Айтос
ЧЛЕНОВЕ:
2. Димитрина Кинева – четоводител в дирекция КОВЗС;
3. Милка Калиманова - счетоводител в дирекция КОВЗС;
4. Кина Димова – главен експерт в отдел ОбС

със задача да проведе публично заседание на основание чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, за
отваряне на получените оферти в процедурата.
Председателят на комисията прие шест броя непрозрачни и запечатани опаковки,
съдържащи офертите за участие в горепосочената обществена поръчка, за което
подписа Протокол-Регистър, по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията се
запознаха с имената на участниците, подали оферта, след което подписаха декларации
за отсъствие на обстоятелства по чл. 103 ал. 1 от ЗОП.
Комисията констатира, че в определения срок са подадени следните оферти:
1.
Оферта с вх.№ 92-Ф-994 / 11.09.2019г., 15:42ч. от „Петров ЕВГ“ ЕООД;
2.
Оферта с вх.№ 92-Ф-995 / 12.09.2019г., 12:11ч. от „Петров 87“ ЕООД;
3.
Оферта с вх.№ 92-Ф-996 / 12.09.2019г., 12:12ч. от „Петров 87“ ЕООД;
4.
Оферта с вх.№ 92-Ф-997 / 12.09.2019г., 12:13ч. от „Петров 87“ ЕООД;
5.
Оферта с вх.№ 92-Ф-1003 / 12.09.2019г., 16:22ч. от „Десий“ ЕООД;
6.
Оферта с вх.№ 92-Ф-1004 / 12.09.2019г., 16:43ч. от „Хитекс“ ООД.
На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на един от
участниците в процедурата: „ДЕСИЙ” ЕООД, а именно Илиана Стойкова Илиева,
съгласно представено пълномощно. Не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно
целостта на опаковките съдържащи офертите на участниците, комисията пристъпи към
отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, като оповести тяхното
съдържание, както следва:
І. Отваряне на офертите:
1. Председателят на комисията отвори офертата на „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с вх.№ 92Ф-994 / 11.09.2019г., 15:42ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42,
ал.2, т 2. от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,
както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособени позиции 1, 2 и 3;
2. Председателят на комисията отвори офертата на „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 92-Ф995 / 12.09.2019г., 12:11ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42,
ал.2, т 2. от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,
както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособена позиция 4;

3. Председателят на комисията отвори офертата на „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 92-Ф996 / 12.09.2019г., 12:12ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42,
ал.2, т 2. от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,
както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособена позиция 2;
4. Председателят на комисията отвори офертата на „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 92-Ф997 / 12.09.2019г., 12:13ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42,
ал.2, т 2. от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,
както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособена позиция 3;
5. Председателят на комисията отвори офертата на „Десий” ЕООД с вх.№ 92-Ф-1003 /
12.09.2019г., 16:22ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42,
ал.2, т 2. от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,
както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособена позиция 4;
6. Председателят на комисията отвори офертата на „Хитекс” ЕООД с вх.№ 92-Ф-1004 /
12.09.2019г., 16:43ч.
Запечатаната опаковка имат следното съдържание: документите по чл. 39, ал. 2 и ал.3
от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, както и отделни
запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника.
След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства по
обособена позиция 2 и 4.
ІІ. С оглед факта, че със Заповед № РД-08-503 / 20.09.2019г. на Кмета на Община Айтос
г-жа Мариана Димова е назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на
Община Айтос и с цел избягване на конфликт на интереси при провеждане на

гореописаната процедура за обществена поръчка със Заповед № РД-08-509 /
26.09.2019г. е направена промяна в състава на комисията, която вече е в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Милка Калиманова – счетоводител в дирекция КОВЗС;
2. Кина Димова – гл.експерт в отдел „ОбС“
Комисията продължи дейността си на 26.09.2019г. от 11:00ч.
ІІ. 1. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД,
документи и установи следното:
В представения от „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните
несъответствия:
В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в съответен
професионален регистър” липсва информация относно наличието на регистриран
обект по чл. 12 от Закона за храните по отношение на групите хранителни продукти,
съобразно обособени позиции 2 и 3 – пресни плодове и зеленчуци, за които участникът
представя своята оферта.
Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ
ЕВГ” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП за отстраняване на констатираните
несъответствията.
2. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, документи и
установи следното:
В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните
несъответствия:
Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на предоставения от
възложителя.
Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ
87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на
констатираните несъответствията.
3. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, документи и
установи следното:
В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните
несъответствия:
Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на предоставения от
възложителя.
Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ
87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на
констатираните несъответствията.
4. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, документи и
установи следното:

В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните
несъответствия:
Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на предоставения от
възложителя.
Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ
87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на
констатираните несъответствията.
5. Комисията извърши проверка на представените от „Десий” ЕООД, документи и
установи следното:
В представения от „Десий” ЕООД документи относно съответствието с изискванията
на възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е налице липса
на документи и/или несъответствия с предварително обявените условия.
6. Комисията извърши проверка на представените от „Хитекс” ЕООД, документи и
установи следното:
В представения от „Хитекс” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните несъответствия:
В част ІІ. Информация за икономическия оператор, буква А. Информация за
икономическия оператор, в поле „ Когато е приложимо, посочете съответната
обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да
направи оферта:“ участникът не е посочил позициите, за които участва;
В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в
съответен професионален регистър” в „Код“ е попълнен само номер и дата на издаване
на удостоверение от БАБХ, но не са посочени групите хранителни продукти, включени
в него, съответстващи на позициите, за които участникът представя своята оферта.
Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „Хитекс”
ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на
констатираните несъответствията.
На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в
деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на
процедурата.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти
и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за
участие.
За дейността си комисията състави Протокол № 1 от 30.09.2019г.
На 28.10.2019г., в 11:00 часа, в сградата на Община Айтос, започна работа
комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция
КОВЗС
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Милка Калиманова – счетоводител в дирекция КОВЗС;
2. Кина Димова – гл.експерт в отдел „ОбС“
Комисията констатира, че в определения с Протокол № 1 от 30.09.2019г. срок за
получаване на допълнителни документи в деловодството на общинска администрация
са постъпили 5 плика, както следва:
1. От „Хитекс“ ООД с вх.№ 92-Ф-1032 / 01.10.2019г., 15:35ч.
2. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1033 / 01.10.2019г., 16:02ч.
3. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1034 / 01.10.2019г., 16:03ч.
4. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1035 / 01.10.2019г., 16:04ч.
5. От „Петров ЕВГ“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1052 / 07.10.2019г., 15:05ч.
След така направените констатации, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП,
комисията пристъпи към разглеждане на представените документи относно
съответствието им с критериите за допустимост и подбор и констатира следното:
1. В представените от „Хитекс” ООД допълнителни документи –
ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1032 / 01.10.2019г.:
В част ІІ. Информация за икономическия оператор, буква А. Информация
за икономическия оператор, в поле „ Когато е приложимо, посочете съответната
обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да
направи оферта:“ участникът е посочил позициите, за които участва - Обособена
позиция № 2 – доставка на плодове и 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;
В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в
съответен професионален регистър” в „Код“ е попълнен номер и дата на издаване на
удостоверение от БАБХ, както и групите хранителни продукти, включени в него,
съответстващи на позициите, за които участникът представя своята оферта – група И –
зеленчуци и група К - плодове.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 2 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата

поръчка. Разполага с минимум 2 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 2 и № 4 участникът
удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в
документацията за участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни,
транспорт, база и възможности за точното и коректно изпълнение на обществената
поръчка за целия срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и
оценка на представеното ценово предложение по позиция № 2 и № 4 участника
„Хитекс„ ЕООД гр.Айтос.
2. В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни
документи – ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1033 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства,
регистрирани съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка. Разполага с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 4 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия
срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 4 участника „Петров 87„ ЕООД
гр.Айтос.
3. В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни
документи – ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1034 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства,
регистрирани съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка. Разполага с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 3 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия
срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 3 участника „Петров 87„ ЕООД
гр.Айтос.
4. В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни
документи – ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1035 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства,
регистрирани съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка. Разполага с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 2 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за

участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия
срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 2 участника „Петров 87„ ЕООД
гр.Айтос.
5. В представените от „Петров ЕВГ” ЕООД допълнителни
документи – ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1052 / 07.10.2019г.:
В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в
съответен професионален регистър” се предоставя информация относно наличието
на регистриран обект по чл. 12 от Закона за храните по отношение на групите
хранителни продукти, съобразно обособени позиции 2 и 3 – пресни плодове и
зеленчуци, за които участникът представя своята оферта - група И – зеленчуци и група
К - плодове.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 4 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 3 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка. Разполага с минимум 4 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 1, № 2 и № 3 участникът
удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в
документацията за участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни,
транспорт, база и възможности за точното и коректно изпълнение на обществената
поръчка за целия срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и
оценка на представеното ценово предложение по позиция № 1, № 2 и № 3 участника
„Петров ЕВГ„ ЕООД гр.Айтос.
6. От представения ЕЕДОП от участника „Десий“ ЕООД
комисията констатира следното:
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като
е декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 4 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.

Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в
ЕЕДОП, че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът е декларирал 3 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет
на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със
собствен или нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на
поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът е изпълнил поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка. Разполага с минимум 4 бр. специализирани транспортни средства,
регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 4 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия
срок на договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и
оценка на представеното ценово предложение по позиция № 4 участника „Десий„
ЕООД гр.Айтос.
С това работата на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на
участниците с условията по допустимост приключи.
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Комисията
РЕШИ:
Отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на
31.10.2019г. от 11:00ч. в малката заседателна зала на общината, ул.“Цар Освободител“
№ 3.
В срок от два работни дни преди датата на отварянето на ценовите предложения
да се изготви нарочно съобщение, което да се публикува в Профила на купувача, в
раздела на обществената поръчка.
За дейността си комисията състави Протокол № 2 от 28.10.2019г.
На 31.10.2019 г. в 11:00 часа, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И ЧЛЕНОВЕ:

Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС
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 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:
„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.
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията чрез Съобщение с Изх. № 92- Ф1113/ 28.10.2019г., публикувано на Профила на купувача на Възложителя в раздел:
https://aytos.bg/op-dostavka-hranitelni-produkti-nuzhdite-3789.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 присъства единствено
упълномощен представител на „Хитекс“ ЕООД – г-жа Христина Рашева. Не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно Протокол № 2 до отваряне на Ценовите предложения са допуснати
следните участници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Петров ЕВГ“ ЕООД – по обособени позиции № 1, 2 и 3;
„Петров 87“ ЕООД – по обособена позиция № 2;
„Петров 87“ ЕООД - по обособена позиция № 3;
„Петров 87“ ЕООД - по обособена позиция № 4;
„Десий“ ЕООД - по обособена позиция № 4;
„Хитекс“ ЕООД - по обособени позиции № 2 и 4.

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 найизгодната 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 „ПЕТРОВ ЕВГ” ООД е направил следните предложения в
Ценовите предложения по Обособени позиции № 1, 2 и 3, а именно:
1.1.
Обособена позиция № 1 – доставка на месо, месни продукти и
риба – 52625,00 лв.;
1.2.
Обособена позиция № 2 – доставка на плодове – 54475,00 лв.;
1.3.
Обособена позиция № 3 – доставка на зеленчуци – 22462,50 лв.

2. Участникът „ПЕТРОВ 87” ЕООД е направил следното предложение в
Ценовото предложение по Обособена позиция № 2, а именно:
2.1.
Обособена позиция № 2 – доставка на плодове – 45666,00 лв.
3. Участникът „ПЕТРОВ 87” ЕООД е направил следното предложение в
Ценовото предложение по Обособена позиция № 3, а именно:
3.1.
Обособена позиция № 3 – доставка на зеленчуци – 20980,00 лв.
4. Участникът „ПЕТРОВ 87” ЕООД е направил следното предложение в
Ценовото предложение по Обособена позиция № 4, а именно:
4.1.
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 18553,15 лв.
5. Участникът „ДЕСИЙ” ЕООД е направил следното предложение в
Ценовото предложение по Обособена позиция № 4, а именно:
5.1.
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 16866,50 лв.
6. Участникът „ХИТЕКС” ООД е направил следните предложения в
Ценовите предложения по Обособени позиции № 2 и 4, а именно:
6.1.
Обособена позиция № 2 – доставка на плодове – 58875,50 лв.;
6.2.
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 33119,15 лв.

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: „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.
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 за обособени позиции № 1, 2 и 3
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 за тези
позиции чл. 72 от ЗОП в случая е неприложим.
По отношение на обособена позиция № 4 комисията констатира, че участниците
предлагат цени, съответно: „ПЕТРОВ 87” ЕООД - 18553,15 лв., „ДЕСИЙ” ЕООД 16866,50 лв., „ХИТЕКС” ООД - 33119,15 лв., т.е. по отношение на двама от
участниците - „ПЕТРОВ 87” ЕООД и „ДЕСИЙ” ЕООД е приложима разпоредбата на
чл.72, ал.1 от ЗОП предвид обстоятелството, че предложените ценови оферти за
обособената позиция са с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност
на ценовите предложения на останалите участници.
Въз основа на направените констатации:

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
І. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП да се изиска от участника „ПЕТРОВ 87”
ЕООД подробна писмена обосновка за ценообразуването по предложената от него цена
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 -18553,15 лв.
Обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането
от страна Възложителя за предоставянето й.
ІІ. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП да се изиска от участника „ДЕСИЙ” ЕООД
подробна писмена обосновка за ценообразуването по предложената от него цена 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 -16866,50 лв.
Обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането
от страна Възложителя за предоставянето й.

За своята дейност комисията състави Протокол № 3 на 07.11.2019г.
След представяне на изисканите от участниците обосновки, на 13.11.2019 г. в 11:00
часа, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И ЧЛЕНОВЕ:

Димитрина Кинева – счетоводител в дирекция КОВЗС
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“ ЕООДгр.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 найниската 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.
За дейността си по класиране на участниците комисията състави Протокол № 4
на 13.11.2019г.
С така извършеното класиране комисията приключи своята работа и на
основание чл.60ал.1 от ППЗОП състави настоящия доклад за дейността си , който ведно
с всички протоколи и цялата документация по процедурата предаде на възложителя за
утвърждаване и вземане на решение.
Настоящият Доклад е съставен и подписан на 13.11.2019г. в 15:00 часа. За
верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:
Председател:
1. Мариана Димова ……/П/………

Димитрина Кинева …/П/………

Членове:
2. Милка Калиманова …………/П/………………
3. Кина Димова ………………/П/…………………

