
ПРОТОКОЛ  № 4 

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

№ РД-08- 497/ 10.07.2020г. 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: „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 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”, с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки  на АОП: 00195-2020 - 0004 

 

  

            Днес, 18.08.2020 г. в 11:00 часа, комисия в състав: 

 

 Председател:  Мюмюн Мюмюн  – началник на отдел ПНООП 

Членове:   Димитрина Кинева – финансов контрольор при Община Айтос 

Мая Йорданова – счетоводител в дирекция КОВЗС 

 

            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 по отношение 

предложените ценови параметри, изискани с Протокол № 3 от 11.08.2020г.  

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

- Обосновка с вх.№ 92-Ф-850 / 13.08.2020г., 13:23ч. от „Десий“ ЕООД; 

- Обосновка с вх.№ 92-Ф-855 / 14.08.2020г., 15:25ч. от „Хитекс“ ЕООД; 

- Обосновка с вх.№ 92-Ф-861 / 17.08.2020г., 12:00ч. от „Петров 87“ ЕООД 

Комисията констатира, че в определения срок за предоставяне на обосновка по чл.72, 

ал.1 от ЗОП участникът „Кидара“ ЕООД не представя такава по Обособена позиция № 3 - 

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. Съгласно чл.72, ал.3, предложение трето: „Обосновката може да не 

бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.“. Непредоставянето на 

обосновка Комисията приема за липса на достатъчно доказателства за обосноваване на 

предложената цена и предлага на Възложителя участника „Кидара“ ЕООД да бъде 

отстранен от процедурата и да не бъде допуснат до класиране по отношение Обособена 

позиция № 3 - 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. 

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 на търговско дружество „Десий”ЕООД, 

гр.Айтос е производство на Хляб,  хлебни изделия и закуски, 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 единадесета година фирмата снабдява със свежи плодове, зеленчуци,  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, като по този начин не се утежнява себестойността на 

доставената продукция. 

3.  Обект на доставка по обособената позиция са и свежи плодове, които 

участника закупува от крупни търговци и местни производители, с които имат 

дългогодишно партньорство, тъй като успоредно с изпълнение на доставки до детски 

градини и училища, изпълняват и схема „Училищен плод“ до същите учебни заведения, 

като така участника има възможност да договаря по-ниски цени на база по-голямо 

количество плодове.По този начин себестойността на единица продукт значително намаля 

ценообразуваната стойност в сравнение с покупка на дребно. 

4. 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 „Хитекс“ ЕООД: 

Участникът обосновава предложената цена, въз основа на следните особености на 

производствения процес: 

В ценовото предложение, което е представено към офертата цената е определена 

съгласно ценовата политика на фирмата.   



При ценообразуването участникът е отправил запитване към доставчици вносители на 

плодове за предоставяне на оферта по предложен от него асортимент. Цените, които са 

договорили напълно удовлетворяват предложената от участника цена в размер на 15800,00 

лв. плодовете се доставят на място, в обект на участника,от което е видно, че няма 

транспортни разходи.Обектът, в който се съхраняват плодовете е собствен, което означава, 

че разходите са в значително малък размер. Участникът няма кредити, лизинги и други 

разходи, които водят до увеличаване цената на предлаганата стока. 

Политиката на участника, във връзка с участието в процедури по обществени 

поръчки, е доставките да са на по-нисък процент на надценка, и с по-нисък процент 

печалба. 

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 „Хитекс“ 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.  Зарежда 

голям асортимент плодове и зеленчуци  по всяко време на годината, което е предпоставка 

за разнообразието, което може да предложи. 

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. Цената е формирана на 

база, реални пазарни цени, с минимални надценка, което всъщност е и причината 

единичната цена на брой плод, която е формирала да е на ниска цена. 

В настоящата извънредна епидемиологична обстановка и последиците от COVID – 19 , 

както и щетите, които тя нанесе на цялата икономика, свеждат  печалбата си до минимум, 

което може да бъде в полза само и единствено на децата – качествена и здравословна храна, 

която могат да им предложат.  

3. Поради естеството на работа, всеки ден имат доставки до търговски обекти в цялата 

община, както и 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: «Ив Трейд» ООД с достигната цена  55359,80 лв.; 

Второ място: «Петров ЕВГ» ЕООД с достигната цена 62570,00 лв.;  

Трето място: «Надежда 2000» ЕООД с достигната цена 63282,50 лв.; 

Четвърто място: «Кей Енд Ви» ООД с достигната цена 66148,50 лв. 

 

Обособена позиция № 2 – доставка на плодове:  

Първо място: «Надежда 2000» ЕООД с достигната цена 53035,00 лв.; 

Второ място: «Кидара» с достигната цена 53400,00 лв.;  

Трето място: «Петров 87» ЕООД с достигната цена 55726,00 лв.; 

Четвърто място: «Петров ЕВГ» ЕООД с достигната цена 58660,00 лв.; 

Пето място: «Ив Трейд» ООД с достигната цена 59941,00 лв.; 

Шесто място: «Кей Енд Ви» ООД с достигната цена 62590,00 лв. 

 

Обособена позиция № 3 – 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 15302,50 лв.; 

Второ място: «Петров 87» с достигната цена 15480,00 лв.;  

Трето място: «Хитекс» ЕООД с достигната цена 15800,00 лв.; 

Четвърто място: «Ив Трейд» ООД с достигната цена 55555,00 лв.; 

Пето място: «Кей Енд Ви» ЕООД с достигната цена 55900,00 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 20.08.2020г. в 10:00 часа. За 

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

 

               Председател:  

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

 

Членове:  

           2. Димитрина Кинева …………/П/…………… 

 

           3. Мая Йорданова ………………/П/………………  


