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

 
П Р О Т О К О Л  № 3 от 03.07.2020 г. 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на  

възложителя – директора на ДГ „Здравец“ за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, постъпили за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 

от ЗОП по реда на глава „Двадесет и пета“ от ЗОП – Публично състезание. 

 
 
 
На 18.06.2020г., в 09:00 часа, в сградата на ДГ „Здравец“, находяща се в гр. Пловдив, 

ул. „Георги Икономов“ № 12а, в учителска стая на ДГ, започна своята работа Комисията, 

назначена със Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на  възложителя – директора на ДГ 

„Здравец“.  

Комисията проведе заседанията в следния състав: 

Председател:  

Милка Тодорова–Добрикова – адвокат, външен експерт по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП; 

Членове: 

Лиляна Захариева Петрова– ЗАС в ДГ „Здравец“ ; 

Светлана Стефановна Шкембиева – Помощник-възпитател в ДГ „Здравец“; 

 

І. Откриване на заседанието – при отварянето на ценовите предложения, на 

публичната част от заседанието на комисията присъства Тодорка Пиринска – 

упълномощен представител на участника „Мира Фууд“ ЕООД съгласно изрично 

пълномощно от управителя на дружеството, издадено на 18.06.2020г. за посочената 

обществена поръчка.     

Съгласно Протокол № 2 от 15.06.2020г. до този етап на процедурата - отваряне, 

разглеждане и оценка на ценовите предложения – плик „Предлагани ценови 

параметри“ са допуснати следните участници: 

- За обособена позиция № 1 - „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; 

 „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

 „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

  „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

 

- За обособена позиция № 2 - „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба 

и яйца”; 
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 „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

 „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

  „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

 

- За обособена позиция № 3 - „Доставки на хляб и тестени изделия”; 

 „СИМИД АГРО“ ЕООД; 

 

- За обособена позиция № 4 - „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; 

 „С плюс Н“ ООД; 

 „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

 „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

 

- За обособена позиция № 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и 

пакетирани хранителни продукти”; 

 „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

 „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

 „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

 

ІІ. Председателят на Комисията продължи заседанието с обявяване на 

предложените ценови параметри на посочените участници:  

ІІ.1. По отношение на ценовото предложение на участника „СИМИД АГРО“ ЕООД. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника за обособена позиция 

3 „Доставки на хляб и тестени изделия”, е представено в запечатан и непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят 

на Комисията оповести общата цена от ценовото предложение на участника. 

Участникът „СИМИД АГРО“ ЕООД предлага:  

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП3 – „Доставки на хляб и 

тестени изделия“ с включен ДДС в размер на: 8270,00 лв. /осем хиляди двеста и 

седемдесет лева/. 

Участникът е приложил бюлетин на „САПИ“ ЕООД за средно-месечните цени на 

хранителните продукти за област Пловдив, предмет на ОП3 - „Доставки на хляб и 

тестени изделия“. 

С оглед публичност и прозрачност в действията на комисията ценовото предложение 

на участника се подписа от членовете на комисията. Председателят на комисията 



 

Страница 3 от 10 
 

предложи и на присъстващия представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД да 

подпише ценовото предложение на посочения участник. Упълномощеният 

представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД, заяви че няма да подписва ценовото 

предложение заедно с комисията. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено и 

попълнено съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията 

за участие. Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки 

при изчисляването на предлаганата от участника „СИМИД АГРО“ ЕООД цена за 

доставки на прогнозните количества, посочени в количествено – стойностна сметка 

към ценовото предложение, като не установи такива.  

Предвид горното Комисията счита, че представеното от участника ценово 

предложение за ОП3 отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до 

класиране. 

 

ІІ.2. По отношение на ценовото предложение на участника „С плюс Н“ ООД. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника за обособена позиция 

4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”, е представено в запечатан и 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на Комисията оповести общата цена от ценовото предложение на 

участника. 

Участникът „С плюс Н“ ООД предлага:  

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП4 – „Доставки на пресни 

плодове и зеленчуци“ с включен ДДС в размер на: 35812,00 лв. /тридесет и пет хиляди 

осемстотин и дванадесет лева/.  

Участникът е приложил бюлетин на „САПИ“ ЕООД за средно-месечните цени на 

хранителните продукти за област Пловдив, предмет на ОП4. 

С оглед публичност и прозрачност в действията на комисията ценовото предложение 

на участника се подписа от членовете на комисията. Председателят на комисията 

предложи и на присъстващия представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД да 

подпише ценовото предложение на посочения участник. Упълномощеният 

представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД, заяви че няма да подписва ценовото 

предложение заедно с комисията. 

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при 

изчисляването на предлаганата от участника „С плюс Н“ ООД цена за доставки на 
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прогнозните количества, посочени в количествено – стойностна сметка към ценовото 

предложение, като не установи такива. 

Предвид горното Комисията счита, че представеното от участника ценово 

предложение за ОП4 отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до 

класиране. 

 

ІІ.3. По отношение на ценовите предложения на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД. 

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника за обособена позиция 1 

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; обособена позиция 2 „Доставки 

на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”, и за обособена позиция 5 „Доставки 

на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти” са 

представени в запечатани и непрозрачни пликове, с ненарушена цялост с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. С оглед публичност и прозрачност в действията на 

комисията ценовите предложения на участника се подписаха от членовете на 

комисията. Председателят на комисията предложи и на присъстващия представител на 

участника „МИРА ФУУД“ ЕООД да подпише ценовите предложения на посочения 

участник. Упълномощеният представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД, заяви че 

няма да подписва ценовите предложения заедно с комисията. 

Участникът е приложил бюлетин на „САПИ“ ЕООД за средно-месечните цени на 

хранителните продукти за област Пловдив, предмет на ОП1, ОП2 и ОП5. 

Председателят на Комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника за ОП1, ОП2 и ОП5. 

Участникът „СТЕЛИТ 1“ ЕООД предлага:  

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП1 с включен ДДС в 

размер на: 35616,50 лв. /тридесет и пет хиляди шестстотин и шестнадесет 

лева, и 50 ст./. 

2. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП2 с включен ДДС в 

размер на: 36261,90 лв. /тридесет и шест хиляди двеста шестдесет и един лева, 

и 90 ст./. 

3. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП5 с включен ДДС в 

размер на: 17570,40 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева, и 

40 ст./. 

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при 

изчисляването на предлаганите от участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД единични цени за 
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доставки на прогнозните количества хранителни продукти, посочени в количествено – 

стойностна сметка към ценовите предложения, като не установи такива. 

 

ІІ.4. По отношение на ценовите предложения на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД. 

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника за обособена позиция 1 

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; обособена позиция 2 „Доставки 

на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”, обособена позиция 4 „Доставки на 

пресни плодове и зеленчуци” и за обособена позиция 5 „Доставки на плодови и 

зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти” са представени в 

запечатани и непрозрачни пликове, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. С оглед публичност и прозрачност в действията на комисията 

ценовите предложения на участника се подписаха от членовете на комисията.  

Участникът е приложил бюлетин на „САПИ“ ЕООД за средно-месечните цени на 

хранителните продукти за област Пловдив, предмет на ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5. 

Председателят на Комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5. 

Участникът „МИРА ФУУД“ ЕООД предлага:  

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП1 с включен ДДС в 

размер на: 35468,50 лв. /тридесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и осем 

лева, и 50 ст./. 

2. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП2 с включен ДДС в 

размер на: 34455,50 лв. /тридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и 

пет лева, и 50 ст./. 

3. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП4 с включен ДДС в 

размер на: 38341,50 лв. /тридесет и осем хиляди триста четиридесет и един 

лева, и 50 ст./. 

4. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП5 с включен ДДС в 

размер на: 17641,25 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и един 

лева, и 25 ст./. 

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при 

изчисляването на предлаганите от участника „МИРА ФУУД“ ЕООД единични цени за 

доставки на прогнозните количества хранителни продукти, посочени в количествено – 

стойностна сметка към ценовите предложения, като не установи такива. 
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Предвид горното Комисията счита, че представените от участника ценови 

предложения за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5 отговарят на изискванията на Възложителя и го 

допуска до класиране. 

 

ІІ.5. По отношение на ценовите предложения на участника „ФАНТАСТИКА 2002“ 

ЕООД. 

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника за обособена позиция 1 

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; обособена позиция 2 „Доставки 

на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”, обособена позиция 4 „Доставки на 

пресни плодове и зеленчуци” и за обособена позиция 5 „Доставки на плодови и 

зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти” са представени в 

запечатани и непрозрачни пликове, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

С оглед публичност и прозрачност в действията на комисията ценовите предложения 

на участника се подписаха от членовете на комисията. Председателят на комисията 

предложи и на присъстващия представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД да 

подпише ценовите предложения за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5 на посочения участник. 

Упълномощеният представител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД заяви, че няма да 

подписва ценовите предложения заедно с комисията. 

Участникът е приложил бюлетин на „САПИ“ ЕООД за средно-месечните цени на 

хранителните продукти за област Пловдив, предмет на ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5. 

Председателят на Комисията оповести общите цени от ценовите предложения на 

участника за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5. 

Участникът „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД предлага:  

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП1 с включен ДДС в 

размер на: 44645,40 лв. /четиридесет и четири хиляди шестстотин четиридесет 

и пет лева, и 40 ст./. 

2. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП2 с включен ДДС в 

размер на: 43757,00 лв. /четиридесет и три хиляди седемстотин петдесет и 

седем лева/. 

3. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП4 с включен ДДС в 

размер на: 55639,70 лв. /петдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и девет 

лева, и 70 ст./. 
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4. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по ОП5 с включен ДДС в 

размер на: 24596,95 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и 

шест лева, и 95 ст./. 

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при 

изчисляването на предлаганите от участника „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД единични 

цени за доставки на прогнозните количества хранителни продукти, посочени в 

количествено – стойностна сметка към ценовите предложения, като не установи 

такива за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5. 

Предвид горното Комисията счита, че представените от участника ценови 

предложения за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5 отговарят на изискванията на Възложителя и го 

допуска до класиране. 

 

ІІІ. Проверка и прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП-  

На основание цитираната разпоредба, съгласно която предложение в офертата на 

участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници, Комисията констатира следното: 

III.1. На основание изложеното в т. II от настоящия протокол и съгласно 

констатациите на комисията, до оценка се допускат офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на Възложителя, както следва:  

за ОП 1 - „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”. 

-  „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

-  „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

за ОП 2 -„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; 

-  „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

-  „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

за ОП 3 -„Доставки на хляб”; 

- „СИМИД АГРО“ ЕООД; 

за ОП 4 -„Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; 

- „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

- „ С плюс Н“ ООД; 
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за ОП 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”; 

- „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

III.2. Проверка и прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.  

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

Предвид факта, че в обществената поръчка за обособена позиция 3 до етапа на 

оценяване на ценовите предложения е допусната една оферта, не се налага преценка 

по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за тази обособена позиция. 

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

 

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

яйца”:  

 

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

Фантастика 
2002 ЕООД 
(Х) 

Средна цена  
на 
останалите 
оферти (У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
МИРА ФУУД 
ЕООД 
(Х) 
 

Средна цена  
на останалите 
оферти  
(У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
СТЕЛИТ 1 
ЕООД 
(Х) 
 

 
 
Средна цена  
на останалите 

оферти (У) 

 
 
 
 
(У-Х)/ 
У*100 

44645,40 35542,50 -25,61 35468,50 40130,95 11,62 
 
35616,50 

40056,95 11,09 

Фантастика 
2002 ЕООД 
(Х) 

Средна цена  
на 
останалите 
оферти (У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
МИРА ФУУД 
ЕООД 
(Х) 
 

Средна цена  
на останалите 
оферти  
(У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
СТЕЛИТ 1 
ЕООД 
(Х) 
 

 
 
Средна цена  
на останалите 

оферти (У) 

 
 
 
 
(У-Х)/ 
У*100 

43757,00 35358,70 -23,75 34455,50 40009,45 13,88 
 
36261,90 

39106,25 7,27 

Фантастика 
2002 ЕООД 
(Х) 

Средна цена  
на 
останалите 
оферти (У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
МИРА ФУУД 
ЕООД 
(Х) 
 

Средна цена  
на останалите 
оферти  
(У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
С плюс Н ООД 

 
 
Средна цена  
на останалите 

оферти (У) 

 
 
 
 
(У-Х)/ 
У*100 

55639,70 37076,75 -50,07 38341,50 45725,85 16,15 
 
35812,00 

46990,60 23,79 
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 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и 

пакетирани хранителни продукти”:  

 

У - средната стойност на останалите оферти за съответното предложение  

Х - предложението на конкретния участник. 

 

III.3. След извършване на проверка по чл. 72 от ЗОП, съгласно получените резултати, 

посочени в таблиците, комисията констатира по отношение на обособена позиция 4 – 

„Доставки на пресни плодове и зеленчуци“, наличието на предложение, което подлежи 

на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, а именно по отношение на предложението – 

ценовата оферта на участника „С плюс Н“ ООД, което е по-благоприятно с 23,79 % от 

предложенията на останалите участници по тази обособена позиция. 

Предвид гореизложеното и получения резултат на основание чл. 72 от ЗОП, 

участникът следва да представи подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената цена – обща стойност на ценовото предложение, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Комисията реши писмено да 

уведоми участника, чрез съобщение, изпратено на потребителския профил 

(електронна поща) на лицето, определено за контакт по поръчката, като изисква да 

представи поробна писмена обосновка. 

Председателят на комисията обяви, че следващото заседание на комисията ще се 

проведе в първия работен след изтичането на 5-дневния срок за представяне на 

писмена обосновка от участника „С плюс Н“ ООД. 

С това комисията приключи своята работа за деня.  

Настоящият протокол се състои от десет страници. Протоколът е съставен в процеса на 

работа по провежданe на процедурата на етап отваряне, оповестяване и разглеждане 

на ценовите предложения на участниците – плик „Предлагани ценови параметри“, като 

Фантастика 
2002 ЕООД 
(Х) 

Средна цена  
на 
останалите 
оферти (У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
МИРА ФУУД 
ЕООД 
(Х) 
 

Средна цена  
на останалите 
оферти  
(У) 

(У-Х)/ 
У*100 

 
 
СТЕЛИТ 1 
ЕООД 
(Х) 
 

 
 
Средна цена  
на останалите 

оферти (У) 

 
 
 
 
(У-Х)/ 
У*100 

24596,95 17605,83 -39,71 17641,25 21083,68 16,33 
 
17570,40 

21119,10 16,80 
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се завърши в пълен обем на дата 03.07.2020г., когато се подписа от всички членове, 

участвали в заседанията на комисията. 

                                                                          

 ЗА КОМИСИЯТА: 

 

                                             заличен на основание  
                                                          чл. 37 от ЗОП  

1. Милка Тодорова…………..п……………                      
                                           заличен на основание  
                                                             чл. 37 от ЗОП  

2. Лиляна Петрова …………п………………  
                                            заличен на основание  
                                                              чл. 37 от ЗОП  

3. Светлана Шкембиева ………п………… 
                                   

 


