
П Р О Т О К О Л   

№  2  

 

 

ОТНОСНО:  Дейността на комисия, 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. 

 

 

На 02.03.2020г. от  13:00 часа, в сградата на Община Айтос, започна работа комисия 

по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в състав: 

 

Председател: Живко Бойчев  –  външен експерт, юрист 
Членове:  Галина Карчева – счетоводител в ОЦСЗУ 

Димитрина Кинева – счетоводител в дирекция КОВЗС 

 

Комисията констатира, че в определения с Протокол № 1 от 20.02.2020г. срок за 

получаване на допълнителни документи в деловодството на общинска администрация са 

постъпили 5 плика, както следва: 

1. От „Фиоре“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-196 / 24.02.2020г., 10:43ч. 

2. От „Кидара“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-198 / 24.02.2020г., 14:12ч. 

3. От „Петров ЕВГ“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-199 / 24.02.2020г., 15:05ч. 

4. От „Хитекс“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-204 / 25.02.2020г., 14:37ч. 

 

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 „Фиоре“ ЕООД допълнителни документи – ЕЕДОП – с 

вх.№ 92-Ф-196 / 24.02.2020г.: 

-  В част ІІ: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена 



позиция или позиции, за която (които) икономическият оператор желае да направи 

оферта” участникът е посочил обособените позиции, за които участва Обособена позиция 

№ 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 3 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция №5 „Различни 

хранителни  продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 8 „Мляко и 

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

„Различни хранителни  продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”, които са посочени 

в офертата на участника и за които има приложени технически и ценови предложения. 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата и на 

поставените минимални изисквания за допустимост. 

С оглед изложеното, комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представените ценови предложения по позиции № 2, № 3, № 5, № 8 и № 12 от участника 

„Фиоре„ ЕООД гр.Айтос. 

 

2. В представените от „Кидара“ ЕООД допълнителни документи – ЕЕДОП – 

с вх.№ 92-Ф-198 / 24.02.2020г.: 

Участникът е представил в електронен формат, на електронен носител ЕЕДОП, 

подписан с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата и на 

поставените минимални изисквания за допустимост. 

С оглед изложеното, комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представените ценови предложения по позиции  № 3, № 4, № 5 и № 8 от участника „Кидара„ 

ЕООД гр.Айтос. 

 

3. В представените от „Петров ЕВГ” ЕООД допълнителни документи – 

ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-199 / 24.02.2020г.: 

- Участникът е представил оферта по образец, в съответствие с обявените 

изисквания; 

- В част ІІ: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена 

позиция или позиции, за която (които) икономическият оператор желае да направи 

оферта” участникът е посочил обособените позиции, за които участва: Обособена позиция 

№ 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 3 

„Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция №5 „Различни 

хранителни  продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”; Обособена позиция № 8 „Мляко и 

млечни продукти 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”, за които има приложени 

технически и ценови предложения. 

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата и на 

поставените минимални изисквания за допустимост. 

С оглед изложеното, комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представените ценови предложения по позиции  № 2, № 3, № 5, № 8, № 11 и № 12 от 

участника „Петров ЕВГ„ ЕООД гр.Айтос. 

 

4. В представените от „Хитекс” ЕООД допълнителни документи – ЕЕДОП - с 

вх.№ 92-Ф-204 / 25.02.2020г.: 

- 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. 

 Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата и на 

поставените минимални изисквания за допустимост. 

 С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на 

представените ценови предложения по позиция  № 1 и № 6 от участника „Хитекс„ 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 06.03.2020г. 

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. 

Настоящият протокол да се публикува в Профила на купувача, в раздела на 

обществената поръчка, за запознаване на участниците с отразеното в него. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 02.03.2020г. в 14:30 часа. За верността на 

гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……… 

Живко Бойчев 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ……/П/……… 

Галина Карчева 

 

……/П/……… 

Димитрина Кинева 


