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вх. № РД-20-757 / 14.07.2020г. 
 
 
ДО Г-Н СТОЯН ДАСКАЛОВ 
ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ 
ГРАД ПЛОВДИВ 

 
 
 

Д О К Л А Д ПО ЧЛ. 60 ППЗОП 
 

от: Комисия, назначена със Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на  възложителя – 
директора на ДГ „Здравец“ 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и в изпълнение на Ваша Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. за 

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

постъпили за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

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

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), Ви предоставяме настоящия доклад за резултатите от работата на 

комисията. 

I. Във връзка с изпълнение на Ваша Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г., комисията, 

назначена за разглеждане и оценка на офертите, проведе своите заседания в състав, както 

следва:  

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“; 

Заседанията на комисията бяха проведени при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

 
         1. В определения от Възложителя краен срок за получаване на офертите до 16:00 

часа на 14.05.2020г., са подадени общо 6 /шест/ оферти за всички обособени позиции. 



Предложенията са подадени в непрозрачни опаковки (пликове) и с ненарушена цялост от 

следните участници: 

 

На дата 15.05.2020г., в 10:00ч., в сградата на ДГ „Здравец“, в публично заседание 

Комисията отвори получените оферти при спазване изискванията на чл. 54 от ППЗОП. На 

публичната част от заседанието на комисията присъства Тодорка Иванова Пиринска – 

упълномощен представител на участника „Мира Фууд“ ЕООД съгласно изрично 

пълномощно от управителя на дружеството, издадено на 15.05.2020г. за посочената 

обществена поръчка. Комисията започна своята работа след като получи протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти. След обявяването на списъка с участниците, 

председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за 

обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ЗОП. Комисията отвори по реда на тяхното 

постъпване запечатаните, непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. След 

извършването на действията по чл. 54, ал. 4 от ЗОП председателят на комисията закри 

публичната част от заседанието на комисията в 12:00 часа, на 15 май 2020г.  

В периода 19.05.2020г. – 29.05.2020г. Комисията продължи своята работа в закрити 

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

с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, в посочения 

състав съгласно заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на възложителя, за което е изготвен 

Протокол № 1 от 01.06.2020г. Същият е изпратен на участниците на 01.06.2020г., по 

електронната поща на същите (посочена за контакт в офертите им) съответно на същата 

дата е публикуван протокола и в Профила на купувача на възложителя. 

ОФЕРТА  
Вх. № 

Име на 
организацията 
подала оферта 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване 

Адрес за 
кореспонденция, 

телефон, факс, 
електронен адрес, 

посочени върху 
плика 

Начин на 
подаване на 

офертата 
(лично/ 

пълномощно/
по пощата) 

Обособена 
позиция 
№ 

РД-20-571 
„СИМИД АГРО” 
ЕООД 

08.05.2020г. 14:10 
гр. Пловдив, ул. 
„Кукленско шосе“ № 
3 

лично 
позиция 3 

РД-20-583 „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 14.05.2020г.      12:45 
гр. Севлиево, ул. 
„Стойчо 
Часовникаров“ № 1 

куриерска 
фирма 

позиции 
1, 2 и 5 

РД-20-584 
„БОЙЛС ФУУД 
КЪМПАНИ“ ЕООД 

14.05.2020г. 12:46 
гр. Севлиево, ул. 
„Стоян Бъчваров“ № 
8 

куриерска 
фирма 

позиция 5 
 

РД-20-585 
„ФАНТАСТИКА 
2002“ ЕООД 

14.05.2020г.      15:30 
гр. Пловдив, ул. 
„Васил Левски“ № 
174 

лично 
позиции 
1, 2, 4 и 5 

РД-20-586 
„МИРА ФУУД“ 
ЕООД 

14.05.2020г.      15:35 
гр. Пловдив, ул. 
„Васил Левски“ № 
174 

лично 
позиции 
1, 2, 4 и 5 

РД-20-587 „С плюс Н“ ООД 14.05.2020г. 15:40 
гр. Пловдив, бул. 
„България“ № 186, 
ет. 2, ап. 6 

лично 
позиция 4 



На участниците на основание чл. 54, ал. 9 във връзка с ал. 9 от ППЗОП е предоставен срок от 

пет работни дни за представяне на допълнителна информация и документи.  

        2. В законоустановения срок до 10.06.2020г., допълнителни документи са 

представени от:  

o „СТЕЛИТ 1“ ЕООД – с вх. № РД-20-677 от 04.06.2020г.;        

o „С плюс Н“ ООД – с вх. № РД-20-685 от 05.06.2020г.; 

o Участникът „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД не е представил допълнително документите, 

които комисията е посочила в Протокол № 1 от 01.06.2020г. и е предоставила срок за 

представяне на същите с оглед отстраняване на констатираните несъответствия и 

непълноти в офертата на посочения участник. 

След разглеждане на допълнително представените информация и документи, Комисията 

допусна до по-нататъшно участие в процедурата 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”; 

 „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; 

Участниците, които не са допуснати до по-нататъшно участие в процедурата са: 

1. Участникът „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД, който не е представил допълнително 

документите, които комисията е посочила в Протокол № 1 от 01.06.2020г. и е 

предоставила срок за представяне на същите с оглед отстраняване на 



констатираните несъответствия и непълноти в офертата на посочения участник. 

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. Поради което комисията е 

предложила същия за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание 

чл. 107, т. 1 от ЗОП във връзка с констатираното несъответствие и непълнота – 

непредставяне на ЕЕДОП към офертата.  

Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол № 2 от 15.06.2020г.  

В изпълнение на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП,  Комисията реши на 18 юни (четвъртък) 2020г., в 

09:00 часа, в учителска стая на ДГ „Здравец“, намираща се на адрес: град Пловдив, ул. „Георги 

Икономов“ № 12а, за което на 15.06.2020г. в Профила на купувача е публикувано съобщение.  

         3. 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.     

 След обявяване и на последните ценови параметри Комисията продължи своята работа по 

проверка на ценовите предложения в закрито заседание и констатира, че предложенията на 

участниците (ценовите предложения/КСС): 

- 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”; 

 „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; 

 Са изготвени в съответствие с образеца към документацията за участие, като не установи 

при проверка на същите допуснати аритметични грешки при пресмятането на единичните 

цени от бюлетина на САПИ, предложеният процент отстъпка и прогнозното количество, 

необходимо за доставка на хранителните продукти от посочените позиции.  

След извършена проверка и прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията 

установи,  

Че по отношение на обособени позиции – ОП, ОП2, ОП3 и ОП5 Не е налице 

предложение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници. 

По отношение на офертата на участника „С плюс Н“ ООД, подадена за обособена позиция 4 – 

„Доставки на пресни плодове и зеленчуци“, Комисията установи 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.  

Подробни мотиви в тази насока са изложени в Протокол № 3 от 03.07.2020г. – предлагани 

ценови параметри съответно резултатите са отразени в табличен вид. 

С оглед наличието на предложение, което е по-благоприятно с повече от 20% от 

предложенията на останалите участници, и което подлежи на оценяване, с писмо с изх. № 

РД-20-165 от 03.07.2020 г. от участника „С плюс Н“ ООД, за когото е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, е изискана подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по 

обособена позиция № 4 – „Доставки на пресни плодове и зеленчуци“. В указания от 

комисията срок, участникът е представил изисканата писмена обосновка ведно с 

доказателства в подкрепа на изложените по-благоприятни обстоятелства за участника, 



формиращи и предложената от същия обща цена за изпълнение на обществената поръчка 

по ОП4.  

След като е разгледала представената от участника, писмена обосновка, комисията е 

приела, че обосновката на участника е пълна и обективна относно обстоятелствата, 

посочени в нея, поради което го е допуснала до класиране за ОП4 – участникът „С плюс Н“ 

ООД. Мотиви на комисията относно приемането на писмената обосновка на участника са 

изложени в Протокол № 4 от 13.07.2020г. 

На основание изложеното в настоящия доклад и съгласно констатациите на комисията, 

изложени в Протокол № 3 от 03.07.2020г. и Протокол № 4 от 13.07.2020г., до оценка са 

допуснати офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, 

както следва:  

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

-  „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД;  

- „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

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

-  „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД;  

- „ФАНТАСТИКА 2002“ 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; 

за ОП 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”; 

- „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „СТЕЛИТ 1“ ЕООД;  

- „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

4. Комисията е извършила класиране на участниците съгласно критерия за оценка „най-

ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва: 

 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. 



 

II. Във връзка с резултатите от работата си по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4 и ОП 5, подробно 

описани в Протокол № 1 от 01.06.2020г., Протокол № 2 от 15.06.2020г., Протокол № 3 от 

03.07.2020г. – предлагани ценови параметри и Протокол № 4 от 13.07.2020г., комисията 

единодушно предлага на възложителя: 

 

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. 

 



Настоящият доклад се състои от девет страници и е технически съставен на 13.07.2020 г., 

когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията. Неразделна 

част от същия са: Протокол № 1 от 01.06.2020г., Протокол № 2 от 15.06.2020г., Протокол № 3 

от 03.07.2020г. - предлагани ценови параметри и Протокол № 4 от 13.07.2020г., както и 

всички документи, изготвени в хода на провеждане на процедурата. 

 

ЗА КОМИСИЯТА:      заличен чл. 37 ЗОП                                                                               

                                                заличен чл. 37 ЗОП                                                                  УТВЪРДИЛ:………….п…………… 

1. адв. Милка Тодорова………п………                                                     СТОЯН ДАСКАЛОВ 
 заличен чл. 37 ЗОП 
2. Лиляна Петрова……….……п……….                                                    Директор ДГ „Здравец“                                                                   
                                          заличен чл. 37 ЗОП 
3. Светлана Шкембиева...........п............                                     Дата на утвърждаване: 17.07.2020г. 


