
ДЕТСКА  ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 
гр. Пловдив, ул. "Георги Икономов" № 12а, тел.: 032/699-014, e-mail: zdravec@dg.plovdiv.bg 

 
 

         

Р Е Ш Е Н И Е № РД-09-410 / 17.07.2020г.    
 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

 
         На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) във връзка с чл. 109 от ЗОП, в качеството ми на Възложител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив 

по пет обособени позиции“, и след проведена процедура – публично състезание по реда на 

чл. 178 от ЗОП, открита с решение за откриване на процедура изх. № РД-20-109/14.04.2020г. 

за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП (публикувано с 

ID № 972355 в РОП на АОП) и обявление за поръчка изх. № РД-20-110 от 14.04.2020г. 

(публикувано с ID № 972357 в РОП на АОП) и указанията за участие в обществената 

поръчка, и като взех предвид доклад вх.№ РД-20-757/14.07.2020г., и протоколите по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП на Комисията, назначена с моя Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите:   

 

І. ОБЯВЯВАМ: 

Участниците, класирани в настоящата процедура за обособени позиции ОП № 1, 

ОП № 2, ОП № 3, ОП № 4 и ОП № 5 съгласно предварително обявения критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а именно: 

 КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:  

 

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”:  

Първо място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,   

с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 35468,50 лв. с вкл. ДДС. 

Второ място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 35616,50 лв. с вкл. ДДС. 

Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД, 

с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 44645,40 лв. с вкл. ДДС. 

 



 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и 

яйца”:  

Първо място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,   

с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 34455,50 лв. с вкл. ДДС. 

Второ място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 36261,90 лв. с вкл. ДДС. 

Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД, 

с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 43757,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”:  

Първо място: „СИМИД АГРО“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото  предложение за ОП3: 8270,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”:  

Първо място: „С плюс Н“ ООД,  

с обща стойност на ценовото  предложение за ОП4: 35812,00 лв. с вкл. ДДС. 

Второ място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото  предложение за ОП4: 38341,50 лв. с вкл. ДДС. 

Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото предложение за ОП4: 55639,70лв. с вкл. ДДС. 

 

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и 

пакетирани хранителни продукти”:  

Първо място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 17570,40 лв. с вкл. ДДС. 

Второ място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,  

с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 17641,25 лв. с вкл. ДДС.  

Трето място: „ФАНТАСИКА 2002“ ЕООД, 

 с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 24596,95 лв. с вкл. ДДС. 

 

ІІ. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници: 
 



           1. Участникът „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД, с оферта вх. № РД-20-584 от 

14.05.2020г., подадена за обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови 

консерви и пакетирани хранителни продукти” поради несъответствие на офертата с 

предварително обявените условия на поръчката, посочени от възложителя в 

документацията за участие. 

МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:  
Съгласно констатациите на комисията, отразени в Протокол № 1 от 01.06.2020г. При 

разглеждане на документите от комисията съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за 

съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за 

подбор. Комисията е констатирала, че към офертата си участникът е представил един 

брой компактдиск. След отваряне на компактдиска се констатира, че на същия липсва 

ЕЕДОП, записан в PDF файл, поради което не са изпълнени изискванията на 

възложителя, посочени в документацията за участие и изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. 

Във връзка с предоставената възможност съгласно чл. 104, ал. 4 във връзка с ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е взела решение (Протокол № 1/01.06.2020г.) да 

предостави срок на участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД (5 работни дни) да отстрани 

по реда на чл. 104, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следните констатирани липси, 

непълноти и/или несъответствие на информацията с изискванията на Възложителя:  

 Да представи Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя – отделен 

ЕЕДОП за участника и, за всеки подизпълнител, както и за всеки от участниците в 

обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. ЕЕДОП 

следва да бъде попълнен съгласно указанията, посочени от възложителя в 

документацията за участие. 

В тази връзка е изпратено писмено уведомление изх. № РД-20-121 от 01.06.2020г. на 

електронната поща, посочена в офертата на участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД, 

относно констатираната от комисията непълнота/несъответствие на информацията с 

изискванията на Възложителя. Участникът е получил писменото уведомление и протокола 

на комисията на 01.06.2020г. видно от изпратено потвърждение на електронната поща на 

възложителя – ДГ.  

В законоустановения срок – 5 работни дни, считано от получаването на протокола 

(Протокол № 1 от 01.06.2020г. на комисията относно констатираните несъответствия и 



непълноти в офертата на участника) ведно с уведомително писмо до участника, същият не 

е представил до крайния срок, който изтича на 08.06.2020г. изисканата от комисията 

информация (ЕЕДОП) с оглед отстраняване на констатираната непълнота/несъответствие 

и преценка съответствието на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя. 

Предвид гореизложеното въпреки предоставената възможност на участника, същият не е 

изпълнил указанията, дадени от комисията, което съгласно предварително обявените 

условия на възложителя, е основание за отстраняване по чл. 107, т. 1 от ЗОП. Във връзка с 

констатираното несъответствие и непълнота – непредставяне на ЕЕДОП към офертата, 

комисията не може да установи дали участникът отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, тъй като същият не е изпълнил указанията на комисията за 

отстраняване на констатираното несъответствие/непълнота.  

Предварително обявените условия на поръчката са задължителни за участниците и в тази 

връзка, при констатирането на несъответствие на представена оферта с условията за 

участие, посочени в документацията за обществена поръчка, единственото 

законосъобразно действие на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, е да предложи участника 

„БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по съответната 

обособена позиция, за която е представена офертата, а именно: 

Във връзка с изложеното и констатираното несъответствие в офертата на участника с 

предварително обявените условия на поръчката, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ 

от ЗОП,  

ОТСТРАНЯВАМ ОТ КЛАСИРАНЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

по ОП5 – „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 

продукти“ - участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ” ЕООД.  

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  
 

1.1. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 1 „Доставки на мляко и млечни 

хранителни продукти“ да бъде определен участникът, класиран на първо място за тази 

обособена позиция, а именно:  

„МИРА ФУУД“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 1, при условията на чл. 112 от 

ЗОП. 



1.2. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 2 „Доставки на месо, месни 

хранителни продукти, риба и яйца“ да бъде определен участникът, класиран на първо 

място за тази обособена позиция, а именно:  

„МИРА ФУУД“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 2, при условията на чл. 112 от 

ЗОП. 

1.3. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 3 „Доставки на хляб  и тестени 

изделия“ да бъде определен участникът, класиран на първо място за тази обособена 

позиция, а именно:  

„СИМИД АГРО“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 3, при условията на чл. 112 

от ЗОП. 

1.4. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 4 „Доставки на пресни плодове и 

зеленчуци“ да бъде определен участникът, класиран на първо място за тази обособена 

позиция, а именно:  

„С плюс Н“ ООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 4, при условията на чл. 112 от ЗОП. 

1.5. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 5 „Доставки на плодови и 

зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти“ да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за тази обособена позиция, а именно:  

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 5, при условията на чл. 112 от 

ЗОП. 

 

VІ.  МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО: 
С решение за откриване на процедура изх. № РД-20-109/14.04.2020г. за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП (публикувано с ID № 972355 в 

РОП на АОП) и обявление за поръчка изх. № РД-20-110 от 14.04.2020г. (публикувано с ID № 

972357 в РОП на АОП)е открита процедура с обект: доставка, с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив по пет обособени 

позиции с номер на преписката в АОП - 03486-2020-0001. 

Със заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на възложителя – директора на ДГ „Здравец“ е 

назначена комисия със задача да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, които са 

постъпили за участие в обществена поръчка. Комисията е провела заседанията си и 

съответно са изготвени протоколи (Протокол № 1 от 01.06.2020г., Протокол № 2 от 

15.06.2020г., Протокол № 3 от 03.07.2020г. – предлагани ценови параметри и Протокол № 4 

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380370


от 13.07.2020г.) и доклад вх.№ РД-20-757/14.07.2020г., отразяващи всички извършени 

действия от комисията в процедурата по разглеждане на офертите. Същите са неразделна 

част от настоящото решение и документите, съпътстващи процедурата. Протоколите и 

доклада на комисията за резултатите от работата й ведно с цялата документация по 

процедурата бяха предадени за утвърждаване в указания срок съгласно заповедта на 

възложителя за назначаване на комисия. 

Видно от действията на комисията, обективирани в писмен вид като форма на валидност 

не са вземани решения в нарушение на ЗОП или интересите на възложителя. В протоколите 

от работата си, комисията подробно е изложила мотиви относно основанията, на които е 

допуснала участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор съответно е предложила за отстраняване тези, чийто оферти не 

отговарят на предварително обявените условия. Действията на комисията са извършени 

при спазване на разпоредбите на ЗОП и въведените от закона принципи за прозрачност и 

публичност, равнопоставеност на участниците, свободна и лоялна конкуренция и 

недопускане на дискриминация. Мотивите на комисията, отразени в протоколите и 

доклада от работата й са основание и са възприети напълно при издаване на настоящото 

решение. 

Допуснатите до оценяване и класиране участници отговарят на изискванията, свързани с 

лично състояние и критерии за подбор като са представили оферти, които отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката. 

VII. Настоящото решение e индивидуален административен акт и подлежи на обжалване в 

10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 

Решението, протоколите и доклада от работата на комисията са публикувани в профила на 

купувача на възложителя, към преписката на обществената поръчка на следния интернет 

адрес: http://cdgzdravec.eu/?page_id=336. 

  

 

 
 ЗАЛИЧЕН ЧЛ. 37 ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,………….п…………. 

Стоян Даскалов 

Директор ДГ „Здравец“, град Пловдив 

http://cdgzdravec.eu/?page_id=336

