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П Р О Т О К О Л 
 

От дейността на комисия, назначена  със Заповед № 952-389/01.07.2015г. на 

Директора на Първо Начално Училище ”Христо Смирненски”, гр. Омуртаг със задача да 

извършат разглеждане, оценка и класиране на получените оферти във „възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана” при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с 

предмет: “Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище 

„Христо Смирненски”,  гр.Омуртаг”,  съставен на основание чл. 101г., ал. 4 от ЗОП 

 

 

Днес, 14.07.2015 г., 09:00 часа, в кабинета на Директора на Първо Начално 

Училище „Христо Смирненски”, гр. Омуртаг, за изпълнение на Заповед № 952-

389/01.07.2015 г., се събра комисия в следния състав: 

Председател: Халиме Адемова– правоспособен юрист; 

        Членове:  

1. Лютфие Расим–счетоводител в Първо Начално Училище “Христо Смирненски”; 

2. Маргарита Николова– ЗАС в Първо Начално Училище “Христо Смирненски”, 

За да извърши разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 

горецитираната обществена поръчка. 

Обществената поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за 

кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски”,  гр.Омуртаг” с две 

обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1: “Хляб, тестени и 

сладкарски изделия. Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Олио, 

оцет, варива, подправки и други хранителни продукти” и Обособена позиция № 2: 

“Плодове и зеленчуци в пресен вид”. Всеки може да участва за една или повече 

обособени позиции. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий 

“най- ниска цена”. 

В срока за получаване на оферти (13.07.2015 г., 14:00 часа), съгласно Публична 

покана с уникален код 9043423, в ПНУ „Христо Смирненски”, гр.Омуртаг са  

постъпили оферти от: 

1. „Братя Великови” ООД, гр.Търговище, вх.№ 924/10.07.2015г., в 14:20ч.; 

2. ЕТ „М-А-Севинч Мустафова”, гр. Омуртаг, вх.№ 925/13.07.2015г., 11,30 ч.; 

3. ЕТ „Амиго- Велко Вълчев”, гр.Лясковец, вх.№ 926/13.07.2015г., 11,45ч.; 

4. „Ертан-71” ЕООД, гр. Омуртаг, вх.№ 927/13.07.2015г., 12,00ч. 

На основание чл. 101г., ал. 2 от ЗОП, след получаване на офертите членовете на 

комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 -4 от ЗОП. 

Четирите оферти са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, 

надписани с ясно посочване на данни за участника, наименование на офертата, 

обособени позиции, за които се участва и получател. 

Отварянето на офертите се извърши при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП. На 

публичното отваряне на офертите присъства Ертан Шабанов Местанов – управител на 

„Ертан- 71” ЕООД. В изпълнение на чл.101г., ал. 3 от ЗОП комисията отвори  офертите 

по реда на постъпването им и обяви ценовите предложения. Управителят на „Ертан-

71”ЕООД парафира техническите и ценови предложения на останалите участници.  

Комисията пристъпи към обстойно разглеждане на документите, съдържащи се в 

офертите на участниците и състави Таблица за административно съответствие, както 

следва:  
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Изискуеми данни и документи „Братя Великови” 

ООД 

ЕТ „М-А-Севинч 
Мустафова” 

ЕТ „Амиго- 
Велко Вълчев” 

„Ертан-71” 
ЕООД 

Обособени позиции,  

за които участва 

1 и 2 2 1 1 

1.Списък на документите, 

съдържащи се в офертата; 

Да  Да  Да  Да  

2. Представяне на участника, 

което включва: 

а) посочване на ЕИК по чл.23 

от ЗТР, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща 

информация в съответствие 

със законодателството на 

държавата, в която е 

установен, както и адрес, 

включително електронен, за 

кореспонденция при 

провеждане на обществената 

поръчка; 

б) декларация по чл. 47, ал.9  

в) Удостоверение по чл.12 от 

Закона за храните 

Удостоверение за 

регистрация по чл. 12 от 

Закона за храните за групите 

храни, за които участва 

(заверено копие); 

Да 

 

 
Да  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Да  

Да  

 

Да  

 

 
Да  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Да  

Да  

Да  

 

 
Да  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Да  

Да  

Да  

 

 
Да  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Да  

Да  

3.Техническо предложение Да, и за двете 

обособени позиции 

Да, за обособена 

позиция 2 

Да, за обособена 

позиция 1 

Да, за обособена 

позиция 1 

4.Ценово предложение с 

попълнени приложения; 

Да, и за двете 

обособени позиции 

Да, за обособена 

позиция 2 

Да, за обособена 

позиция 1 

Да, за обособена 

позиция 1 

5.Срок на валидност на 

офертата; 

Да  Да  Да  Да  

6.Декларация по чл. 56, ал.1, 

т.6 от ЗОП 

Да  Да  Да  Да  

7.Декларация за 

подизпълнител; 

Да.  
Няма да ползват 

Да. 
Няма да ползват 

 

Да. 
Няма да ползват 

 

Да. 
Няма да ползват 

8.Декларация от 

подизпълнител /когато е 

приложимо/; 

Неприложимо  Неприложимо  Неприложимо Неприложимо  

9.Декларация за 

наличие/отсъствие на 

обстоятелствата по чл.3, т.8 

от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с 

преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни 

собственици 

Да  Да  Да  Да  

10.Декларация за 

специализирано транспортно 

средство. 

Да  Да  Да  Да  

  

В резултат на обстойното разглеждане на офертите за участие в обществена 

поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо 
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Начално Училище „Христо Смирненски”,  гр.Омуртаг”, комисията установи 

следното:  

 

Офертата на „Братя Великови” ООД отговаря на изискванията на възложителя, 

заложени в Публична покана с ID 9043423, в Заповед № 952-389/01.07.2015г. и в 

одобрената документация за настоящата обществена поръчка.  

Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 1: 

“Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млечни продукти. Месо и месни 

продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти”  е 35 409,25  

лева без ДДС /  42 491,10 лева с ДДС. 

Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 2: 

“Плодове и зеленчуци в пресен вид” е 7 542,50 лева без ДДС / 9 051,00 лева с ДДС. 

Комисията извърши проверка на предложените цени за съответствие с 

изискванията на Възложителя. Комисията установи: предложението на участника 

включва всички позиции от спецификацията, посочените цени са в лева с точност до 

втория знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и 

калкулираната обща стойност, няма аритметични грешки. В резултат на 

гореизложеното комисията констатира, че ценовите предложения на участника „Братя 

Великови” ООД за обособена позиция № 1 и  обособена позиция № 2   съответстват на 

изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата 

спецификация на обществената поръчка.  

 

Офертата на ЕТ „М-А-Севинч Мустафова” отговаря на изискванията на 

възложителя, заложени в Публична покана с ID 9043423, в Заповед № 952-

389/01.07.2015г. и в одобрената документация за настоящата обществена поръчка.  

Ценовото предложение на ЕТ „М-А-Севинч Мустафова” за Обособена позиция 

№ 2: “Плодове и зеленчуци в пресен вид” е 8 997.50 лева- крайна сума. Участникът не е 

регистриран по ДДС. 

Комисията извърши проверка на предложените цени за съответствие с 

изискванията на Възложителя. Комисията установи: предложението на участника 

включва всички позиции от спецификацията, посочените цени са в лева с точност до 

втория знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и 

калкулираната обща стойност, няма аритметични грешки. В резултат на 

гореизложеното комисията констатира, че ценовото предложение на участника ЕТ „М-

А-Севинч Мустафова” за обособена позиция № 2 съответства на изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация на 

обществената поръчка.  

 

Офертата на ЕТ „Амиго- Велко Вълчев” не отговаря на изискванията на 

възложителя, заложени в Публична покана с ID 9043423, в Заповед № 952-

389/01.07.2015г. и в одобрената документация за настоящата обществена поръчка, 

поради следните мотиви: 

- В Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП не са отбелязани обстоятелствата, които се 

отнасят до конкретния участник; 

- В Ценовото предложение липсва подпис на представляващия участника /Велко 

Вълчев/ и печат на ЕТ „Амиго-Велко Вълчев”. Липсата на подпис от представляващия 

участника върху Ценовото предложение лишава същия от правна стойност – съставлява 

проект, но не и завършено изявление. Общото за всички документи е, че за своята 

валидност те трябва да следват установената от закона форма и съдържание, да са 

издадени от лице, което има право на това и да не страдат от правни пороци. Ето защо, 
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Комисията единодушно приема, че не е налице валидно ценово предложение от ЕТ 

„Амиго-Велко Вълчев”; 

- Налице е разминаване между цената написана в Ценово предложение и 

приложение към ценово предложение – попълнена спецификация за обособена  

позиция № 1. Сумата посочена  в Ценовото предложение на ЕТ „Амиго- Велко 

Вълчев”за Обособена позиция № 1: “Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и 

млечни продукти. Месо и месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други 

хранителни продукти”  е 32 270,42 лева без ДДС / 38 724,50 лева с ДДС. Сумата, 

посочена като обща цена в приложение към ценово предложение- попълнена 

спецификация за обособена позиция № 1 е 38 979,50 лева с ДДС. Комисията не може да 

установи волята на участника- коя от предлаганите стойности като обща цена за 

изпълнение на поръчката е меродавна. Изискване на Възложителя е да се посочи обща 

цена за обособената позиция, както и да се попълни приложение- спецификация с 

видовете артикули, прогнозно количество, участникът да посочи единична цена с ДДС 

и обща стойност с ДДС за всеки артикул, както и обща стойност с ДДС за цялата 

обособена позиция. Задължение на всеки участник е да попълва точно и вярно 

образците от документацията. В случая е налице грешка и комисията не може да 

установи кое финансово предложение е правилно- ценовото предложение или 

приложение-спецификация за обособена позиция № 1. Комисията дори и да изиска 

потвърждение от участника относно предлаганата цена, това би довело да промяна на 

Ценовата оферта, съответно и на нарушение на чл.68, ал.11, т.2, б.”б” от ЗОП.  

 

Офертата на „Ертан-71” ЕООД отговаря на изискванията на възложителя, 

заложени в Публична покана с ID 9043423, в Заповед № 952-389/01.07.2015г. и в 

одобрената документация за настоящата обществена поръчка.  

Ценовото предложение на „Ертан - 71” ЕООД за Обособена позиция № 1: “Хляб, 

тестени и сладкарски изделия. Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. 

Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти”  е 35 288.37 лева без 

ДДС / 42 346.05 лева с ДДС. 

Комисията извърши проверка на предложените цени за съответствие с 

изискванията на Възложителя. Комисията установи: предложението на участника 

включва всички позиции от спецификацията, посочените цени са в лева с точност до 

втория знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и 

калкулираната обща стойност, няма аритметични грешки. В резултат на 

гореизложеното комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Ертан - 

71” ЕООД за обособена позиция № 1 съответства на изискванията на Възложителя, 

посочени в документацията и Техническата спецификация на обществената поръчка.  

  

 

Въз основа на гореизложеното комисията РЕШИ: 

 

- Допуска до класиране в обществената поръчка участниците: „Братя Великови» ООД, 

гр.Търговище, ЕТ „М-А-Севинч Мустафова», гр. Омуртаг и «Ертан-71»ЕООД, гр. 

Омуртаг.  

 

- Не допуска до класиране и предлага за отстраняване участника ЕТ „Амиго- Велко 

Вълчев”, гр. Лясковец. 

 

Комисията пристъпи към извършване на класиране на участниците в 

обществена  поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за кухнята в 
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Първо Начално Училище „Христо Смирненски”,  гр.Омуртаг”, Обособена позиция 

№ 1: “Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млечни продукти. Месо и 

месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти”: 

 

I-во място „Ертан-71” ЕООД, с предлагана цена 35 288.37 лева без ДДС / 

42 346.05 лева с ДДС. 

 

II-ро място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 35 409,25  лева без 

ДДС /  42 491,10 лева с ДДС. 

 

 

Комисията пристъпи към извършване на КЛАСИРАНЕ на участниците в 

обществена  поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за кухнята в 

Първо Начално Училище „Христо Смирненски”,  гр.Омуртаг”, Обособена позиция 

№ 2: “Плодове и зеленчуци в пресен вид”: 

 

I-во място ЕТ„М-А- Севинч Мустафова”, с предлагана цена 8 997.50 лева- 

крайна сума 

 

II-ро място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 7 542,50 лева без 

ДДС / 9 051,00 лева с ДДС 

 

 

В предвид гореизложеното комисията взе с единодушие следното РЕШЕНИЕ: 

 

ПРЕДЛАГА на възложителя – Директора на ПНУ „Христо Смирненски”, гр. 

Омуртаг да възложи изпълнението на: 

 

 Обособена позиция № 1 “Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млечни 

продукти. Месо и месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни 

продукти” на участника „Ертан-71” ЕООД  

 

Обособена позиция № 2: “Плодове и зеленчуци в пресен вид” на ЕТ„М-А- 

Севинч Мустафова”. 
 

 

Указва на Възложителя, че съгласно разпоредбата на чл. 101е(1) от ЗОП, следва 

да сключи писмени договори с класираните на първо място участници по съответните 

обособени позиции. Договорите следва да включват всички предложения от офертите 

на определените за изпълнители. 

Съгласно чл. 101е(2) от ЗОП, при сключване на договора определеният 

изпълнител  следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /свидетелство за 

съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

След утвърждаване на настоящия протокол от Възложителя, същия следва в 

един и същи ден да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на 

купувача.  

Комисията от длъжностни лица, определени със Заповед № 952-389/01.07.2015 г. 

на Директора на ПНУ „Христо Смирненски”, гр. Община Омуртаг, приключи своята 

работа на 16.07.2015 г. в 16:00 часа. 
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За резултатите от работата си, Комисията състави и подписа настоящия 

протокол, като задължи Халиме Адемова да представи същия на възложителя за 

утвърждаване (по арг. на чл. 101г. (4) от ЗОП). 

 

ПОДПИСАЛИ: 

Комисия, назначена със Заповед № 952-389/01.07.2015г. на Директора на Първо 

Начално училище”Христо Смирненски”, гр. Омуртаг 

 

1. Х.Адемова     2. Л.Расим 

 

 

3. М.Николова 

 

На основание чл. 101г., ал. 4, изр. второ от ЗОП, Протоколът се представи на 

Възложителя за утвърждаване на 17.07.2015г. 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Стелиян Борисов 

Директор на Първо  Начално Училище  „Христо Смирненски” 


