
ПРОТОКОЛ  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения и класиране на 

участниците 

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

назначена със Заповед № РД-08-79/ 07.02.2020г. 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: 

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ и на 

кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1” Хляб и тестени изделия 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и 

зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция №5 „Различни хранителни  

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 6” Хляб и хлебни изделия 

за нуждите на  Дирекция „КОВЗС”; Обособена позиция № 7 „Месо, месни 

продукти,  риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена позиция № 8 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция 

№ 9 „Плодове за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция № 10 

„Зеленчуци за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция № 11 „Консерви 

за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена  позиция №12 „Различни 

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

ОП- 19- 52/ 19.12.2019г. и публикувана в РОП на АОП № 00195- 2019 – 0017 

  

            Днес, 06.03.2020 г. в 11:00 часа, комисия в състав: 

 

 Председател:  Мюмюн Мюмюн  – старши експерт, юрист 

Членове:   Галина Карчева – счетоводител в ОЦСЗУ 

Димитрина Кинева – счетоводител в дирекция КОВЗС 

 

            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 и на 

кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1” Хляб и тестени изделия 

за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за 

нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и 



зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция №5 „Различни хранителни  

продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 6” Хляб и хлебни изделия 

за нуждите на  Дирекция „КОВЗС”; Обособена позиция № 7 „Месо, месни 

продукти,  риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена позиция № 8 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция 

№ 9 „Плодове за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция № 10 

„Зеленчуци за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция № 11 „Консерви 

за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена  позиция №12 „Различни 

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

ОП- 19- 52/ 19.12.2019г. и публикувана в РОП на АОП № 00195- 2019 – 0017. 

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

226/ 02.03.2020г., публикувано на Профила на купувача на Възложителя в раздел: 

http://aytos.bg/op-periodichni-dostavki-hranitelni-produkti-4061.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: 

упълномощен представител  на „Хитекс“ ЕООД – г-жа Христина Рашева, упълномощен  

представител на „Фиоре“ ЕООД – г-н Димитър Богоев, управителя на „Ив Трейд“ ООД 

– г-жа Виолета Вълкова и упълномощен представител на „Десий“ ЕООД – г-жа Женя 

Пеева. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.  

       Съгласно Протокол № 2 до отваряне на Ценовите предложения са допуснати 

следните участници: 

 

1. „Ив Трейд“ ООД -  по обособени позиции 2, 3, 4, 5, 8 и 11 ; 

2. „Петров ЕВГ“ ЕООД -  по обособени позиции 2, 3, 5, 8, 11 и 12; 

3. „Надежда 2000“ ЕООД -  по обособени позиции 2, 3, 4, 7, 9, 10 и 11; 

4. „Кидара“ ЕООД -  по обособени позиции 3, 4, 5 и 8; 

5. „Хитекс“ ЕООД -  по обособени позиции 1 и 6; 

6. „Фиоре“ ЕООД -  по обособени позиции 2, 3, 5, 8 и 12; 

7. „Петров 87“ ЕООД -  по обособена позиция 4; 

8.  „Десий“ ЕООД -  по обособени позиции 1 и 6.       

          

         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, 4, 5, 8 и 11, а именно: 

http://aytos.bg/op-periodichni-dostavki-hranitelni-produkti-4061.html


1.1. Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 68041,00 лв.; 

1.2. Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 27638,00 лв. ; 

1.3. Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за 

нуждите на „ОЦСЗУ” – 34053,50 лв.;  

1.4. Обособена позиция №5 „Различни хранителни  продукти за нуждите 

на „ОЦСЗУ” – 39248,60 лв.;  

1.5. Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

Дирекция  „КОВЗС” – 87675,00 лв.;  

1.6. Обособена позиция № 11 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС” 

– 21160,00 лв. 

 

2. Участникът „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД е направил следните предложения в 

Ценовите предложения по Обособени позиции № 2, 3, 5, 8, 11 и 12, а именно: 

2.1. Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 

„ОЦСЗУ” - 66759,00 лв.; 

2.2. Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 27544,00 лв.; 

2.3. Обособена позиция №5 „Различни хранителни  продукти за нуждите 

на „ОЦСЗУ” – 38257,50 лв.;  

2.4. Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

Дирекция  „КОВЗС” – 85710,00 лв.;  

2.5. Обособена позиция № 11 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС” 

– 21465,00 лв.; 

2.6. Обособена  позиция № 12 „Различни хранителни  продукти за 

нуждите на Дирекция  „КОВЗС” – 37953,00 лв.  

 

3. Участникът „НАДЕЖДА 2000” ЕООД е направил следните предложения 

в Ценовите предложения по Обособени позиции № 2, 3, 4, 7, 9, 10 и 11, а именно: 

3.1. Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 68026,00 лв.; 

3.2. Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” - 95725,00 лв.; 

3.3. Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за 

нуждите на „ОЦСЗУ” – 29808,50 лв.; 

3.4. Обособена позиция № 7 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на 

Дирекция „КОВЗС” – 63207,00 лв.;  

3.5. Обособена позиция № 9 „Плодове за нуждите на Дирекция  „КОВЗС” – 

53010,00 лв.;  

3.6. Обособена позиция № 10 „Зеленчуци за нуждите на Дирекция  

„КОВЗС” – 20677,00 лв.;  

3.7. Обособена позиция № 11 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС” 

– 24558,00 лв. 



 

4. Участникът „КИДАРА” ЕООД е направил следните предложения в 

Ценовите предложения по Обособени позиции №  3, 4, 5, и 8, а именно: 

4.1. Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 29540,00 лв.; 

4.2. Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за 

нуждите на „ОЦСЗУ” – 33385,50 лв.; 

4.3. Обособена позиция №5 „Различни хранителни  продукти за нуждите 

на „ОЦСЗУ” – 94355,00 лв.;  

4.4. Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

Дирекция  „КОВЗС” – 44482,90 лв. 

 

5. Участникът  „ХИТЕКС” ЕООД   е направил следните предложения в 

Ценовите предложения по Обособени позиции №  1 и 6, а именно: 

5.1. Обособена позиция № 1” Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ – 23275,00 лв.”; 

5.2. Обособена позиция № 6 ” Хляб и хлебни изделия за нуждите на  

Дирекция „КОВЗС” – 19028,00 лв. 

 

6. Участникът „ФИОРЕ” ЕООД е направил следните предложения в 

Ценовите предложения по Обособени позиции №  2, 3, 5, 8 и 12, а именно: 

6.1. Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 67792,60 лв.; 

6.2. Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ” – 25899,70 лв.; 

6.3. Обособена позиция №5 „Различни хранителни  продукти за нуждите 

на „ОЦСЗУ” – 38367,50 лв.;  

6.4. Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

Дирекция  „КОВЗС” – 76515,00 лв.;  

6.5. Обособена  позиция № 12 „Различни хранителни  продукти за 

нуждите на Дирекция  „КОВЗС”- 32851,30 лв. 

 

7. Участникът  „ПЕТРОВ 87” ЕООД   е направил следното предложение в 

Ценовото предложение по Обособена позиция №  4, а именно: 

7.1. Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за 

нуждите на „ОЦСЗУ” – 34277,20 лв.; 

 

8. Участникът  „ДЕСИЙ” ЕООД   е направил следните предложения в 

Ценовите предложения по Обособени позиции №  1 и 6, а именно: 

8.1. Обособена позиция № 1” Хляб и тестени изделия за нуждите на 

„ОЦСЗУ – 24625,00 лв.”; 

8.2. Обособена позиция № 6 ” Хляб и хлебни изделия за нуждите на  

Дирекция „КОВЗС” – 21483,00 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: „Периодични доставки на хранителни продукти за 

нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” 

при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1” 

Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 2 „Месо, 

месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 3 „Мляко и 

млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 4 „Пресни и 

замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция №5 

„Различни хранителни  продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 

6” Хляб и хлебни изделия за нуждите на  Дирекция „КОВЗС”; Обособена позиция 

№ 7 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена 

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

Обособена позиция № 9 „Плодове за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена 

позиция № 10 „Зеленчуци за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”; Обособена позиция 

№ 11 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”; Обособена  позиция №12 

„Различни хранителни  продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”, открита с 

Решение № ОП- 19- 52/ 19.12.2019г. и публикувана в РОП на АОП № 00195- 2019 – 

0017. 

 

Комисията продължи работа при закрити 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 следното: 

1. Предлаганите ценови параметри на участника „ИВ ТРЕЙД“ ООД   по 

Обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 8 и 11 отговарят на изискванията на Възложителя по 

съдържание и по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки 

комисията не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че 

ценовите предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и 

закона и следва да се приемат за валидни. 

2. Предлаганите ценови параметри от участника „ПЕТРОВ ЕВГ“ ЕООД по 

Обособени позиции № 2, 3, 5, 8 и 11 отговарят на изискванията на Възложителя по 

съдържание и по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки 

комисията не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че 

ценовите предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и 

закона и следва да се приемат за валидни.  

Предлаганите ценови параметри по Обособена позиция № 12 отговарят на 

изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. След проверка за числови и 

аритметични грешки комисията констатира допусната от участника аритметична 

грешка, която води до стойност, различна от предложената. Отстраняването на тази 



грешка ще доведе до промяна на ценовото предложение по същество, което е 

недопустимо съгласно ЗОП. Като взе предвид това, комисията счита, че участника няма 

изразено волеизявление за коректната стойност по обособена позиция № 12 и приема 

това за липса на волеизявление за участие в класирането. С оглед на гореизложеното 

комисията установи, че ценовото предложение на участника не е съобразено с 

изискването на Възложителя и закона и не следва да се приема за валидно, поради 

което и не би следвало да подлежи на оценка и класиране. 

3. Предлаганите ценови параметри от участника „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД по 

Обособени позиции № 2, 4, 7, 9, 10 и 11 отговарят на изискванията на Възложителя по 

съдържание и по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки 

комисията не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че 

ценовите предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и 

закона и следва да се приемат за валидни.  

Предлаганите от участника ценови параметри по Обособена позиция № 3 не 

кореспондират с изискванията на Възложителя по артикули и количества, следователно 

ценовото предложение не отговаря по съдържание. С оглед на гореизложеното 

комисията установи, че ценовото предложение на участника не е съобразено с 

изискването на Възложителя и закона и не следва да се приема за валидно, поради 

което и не би следвало да подлежи на оценка и класиране. 

4. Предлаганите ценови параметри на участника „КИДАРА“ ЕООД   по 

Обособени позиции №  3 и 4 отговарят на изискванията на Възложителя по 

съдържание и по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки 

комисията не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че 

ценовите предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и 

закона и следва да се приемат за валидни.  

По отношение на ценовото предложение, находящо се в плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 5 Различни хранителни 

продукти за нуждите на ОЦСЗУ“ комисията констатира, че в плика се намира ценово 

предложение по обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 

дирекция „КОВЗС““. Следователно, предлаганите от участника ценови параметри не 

кореспондират с изискванията на Възложителя по Обособена позиция № 5 по 

артикули и количества, поради което ценовото предложение не отговаря по 

съдържание. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение 

на участника не е съобразено с изискването на Възложителя и закона и не следва да се 

приема за валидно, поради което и не би следвало да подлежи на оценка и 

класиране. 

По отношение на ценовото предложение, находящо се в плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 8 Мляко и млечни 

продукти за нуждите на Дирекция КОВЗС“ комисията констатира, че в плика се 

намира ценово предложение по обособена позиция № 5 Различни хранителни продукти 

за нуждите на „ОЦСЗУ“. Следователно, предлаганите от участника ценови параметри 

не кореспондират с изискванията на Възложителя по Обособена позиция № 8 по 

артикули и количества, поради което ценовото предложение не отговаря по 

съдържание. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение 



на участника не е съобразено с изискването на Възложителя и закона и не следва да се 

приема за валидно, поради което и не би следвало да подлежи на оценка и 

класиране. 

5.  Предлаганите ценови параметри на участника „ХИТЕКС“ ЕООД   по 

Обособени позиции № 1 и 6 отговарят на изискванията на Възложителя по 

съдържание и по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки 

комисията не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че 

ценовите предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и 

закона и следва да се приемат за валидни. 

6. Предлаганите ценови параметри на участника „ФИОРЕ“ ЕООД   по Обособени 

позиции № 2, 3, 5, 8 и 12 отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и 

по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки комисията не 

установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите 

предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и закона и 

следва да се приемат за валидни. 

7. Предлаганите ценови параметри на участника „ПЕТРОВ 87“ ЕООД   по 

Обособена позиция № 4 отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и 

по форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки комисията не 

установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите 

предложения на участника са съобразени с изискванията на Възложителя и закона и 

следва да се приемат за валидни. 

8. Предлаганите ценови параметри на участника „ДЕСИЙ“ ЕООД   по Обособени 

позиции № 1 и 6 отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и по 

форма. След проверка на същите за числови и аритметични грешки комисията не 

установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите 

предложения на участника 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 всички обособени позиции 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 това чл. 72 от ЗОП в случая е 

неприложим. 

 

ІV. 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” Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”:  

Първо място: „Хитекс„ ЕООД с достигната цена 23275,00 лв. без ДДС 

Второ място: „Десий“ ЕООД с достигната цена 24625,00 без ДДС 

 

Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 

„ОЦСЗУ”: 

Първо място: „Петров ЕВГ„ ЕООД с достигната цена 66759,00 лв. без ДДС 

Второ място: „Фиоре“ ЕООД с достигната цена 67792,60 без ДДС 

Трето място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  68026,00 лв. без ДДС 

Четвърто място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 68041,00 лв. без ДДС 

 

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

Първо място: „Фиоре“ ЕООД с достигната цена 25899,70 лв. без ДДС 

Второ място: „Петров ЕВГ„ ЕООД с достигната цена 27544,00 лв. без ДДС 

Трето място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 27638,00 лв. без ДДС 

Четвърто място: „Кидара“ ЕООД с достигната цена 29540,00 лв. без ДДС 

 

 

Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите 

на „ОЦСЗУ”:  

Първо място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  29808,50 лв. без ДДС 

Второ място: „Кидара“ ЕООД с достигната цена 33385,50 лв. без ДДС 

Трето място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 34053,50 лв. без ДДС 

Четвърто място: „Петров 87“ ЕООД с достигната цена  34277,20 лв. без 

ДДС 

 

Обособена позиция №5 „Различни хранителни  продукти за нуждите на 

„ОЦСЗУ”: 

Първо място: „Петров ЕВГ„ ЕООД с достигната цена 38257,50 лв. без ДДС 

Второ място: „Фиоре“ ЕООД с достигната цена 38367,50 лв. без ДДС 

Трето място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 39248,60 лв. без ДДС 

 

Обособена позиция № 6” Хляб и хлебни изделия за нуждите на  Дирекция 

„КОВЗС”:  

Първо място: „Хитекс“ ЕООД с достигната цена 19028,00 лв. без ДДС 

Второ място: „Десий“ ЕООД с достигната цена 21483,00лв. без ДДС 

 

Обособена позиция № 7 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на 

Дирекция „КОВЗС”: 

Първо място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  63207,00 лв. без ДДС 

 

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

„КОВЗС”:  



Първо място: „Фиоре“ ЕООД с достигната цена 76515,00 лв. без ДДС 

Второ място: „Петров ЕВГ„ ЕООД с достигната цена 85710,00 лв. без ДДС 

Трето място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 87675,00 лв. без ДДС 

 

Обособена позиция № 9 „Плодове за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”:  

Първо място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  53010,00 лв. без ДДС 

 

Обособена позиция № 10 „Зеленчуци за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”: 

Първо място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  20677,00 лв. без ДДС 

 

Обособена позиция № 11 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”:  

Първо място: „Ив Трейд“ ООД с достигната цена 21160,00 лв. без ДДС 

Второ място: „Петров ЕВГ„ ЕООД с достигната цена 21465,00 лв. без ДДС 

Трето място: „Надежда 2000“ ЕООД с достигната цена  24558,00 лв. без ДДС 

 

Обособена  позиция №12 „Различни хранителни  продукти за нуждите на 

Дирекция  „КОВЗС”: 

Първо място: „Фиоре“ ЕООД с достигната цена 32851,30 лв. без ДДС 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с класираните на първо място участници по 

съответните обособени позиции. 

 

Настоящият Протокол № 3 е съставен  и подписан на 16.03.2020г. в 15:00 часа. За 

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

 

 

               Председател:  

           1. Мюмюн Мюмюн …………/П/…………………… 

 

Членове:  

           2. Галина Карчева …………/П/…………………… 

 

           3. Димитрина Кинева …………/П/………………… 


