
О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

 

от проведено публично заседание и последващо заседание за разглеждане на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата, подадена за участие в процедура Публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на             

община Ихтиман по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                        Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”,  

с цел констатиране съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя 
 

 

           Днес, 03.01.2019 г., в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се в 

административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед                                   

№ 03/03.01.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране на 

офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание при реда и условията на 

Глава 25та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:  "Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                        Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, открита с Решение 

№ 1674 / 12.12.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

Членове:  

2.   Красимира Балканджийска  –  гл. специалист 

3.   Мая Данденова – счетоводител 

и резерви: 

 4.   Даниел Грънчаров  – юрисконсулт 

5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист в Община Ихтиман 
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Запечатаните опаковки, депозирани за участие в процедурата, при спазване и в 

изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на Председателя на 

Комисията от служител в деловодството на Община Ихтиман в 11:00 часа. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, присъстваха г-н Георги Кръстанов - управител на „Криси 2007“ ЕООД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по 

отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 

присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално 

закъснели представители на другите Участници и/или средствата за масово осведомяване, 

откри заседанието в 11:10 часа, запознавайки членовете на настоящия помощен орган със 

съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на 

офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) на Участниците, депозирали 

оферта за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в Обявлението за 

поръчка краен срок – 17:00 ч. на 02.01.2019 г., а именно:  

 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час 

1. 

ЕТ„ЛЪКИ - ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“   

гр. Ихтиман, ул. „Св. Софроний Врачански“              

№ 28 

Вх. № 70.00-332 от 28.12.2018 

г., подадена в 15:04 ч. 

2. 
„ЗАРЯ - 2000“ ЕАД  

гр. Септември, бул. „България“ № 202 

Вх. № 70.00-335 от 31.12.2018 

г., подадена в 11:09 ч. 

3. 
„МИРА ФУУД“ ЕООД  

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски “ № 174 

Вх. № 70.00-1 от 02.11.2019 г., 

подадена в 11:08 ч. 

4. 

„КРИСИ 2007“ ЕООД  

с. Петърч, обл. София, ул. „Шопска комуна“         

№ 62 

Вх. № 70.00-2 от 02.01.2019 г., 

подадена в 11:12 ч. 

5. 
„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД  

гр. Пловдив, ул. „Заводска“ № 4 

Вх. № 70.00-3 от 02.01.2019 г., 

подадена в 13:16 ч. 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 

нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

I. След извършване на гореописаните процедурни действия и направени уточнения 

относно редовността на депозираните за участие в процедурата оферти, а именно:  

(1) представени са в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки,  

които са  

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на всеки 

един от Участниците, по реда на тяхното постъпване, спазвайки следната процедурна 

последователност: 

 

1. Оферта с вх. № 70.00-332 от 28.12.2018 г., подадена от ЕТ„Лъки-Лъчезар 

Въртийски“  
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Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на първия от Участниците, 

Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 

47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 

прилагането на отделени запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

След като констатира, че офертата на ЕТ „Лъки-Лъчезар Въртийски“  е подредена по 

указания от Възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на 

изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 

комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 

опаковката с офертата на Участника, който участва за всички обособени позиции, след което 

трима нейни членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

и техническото предложение на участника. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията 

покани представителя на «Криси 2007» ЕООД да подпише техническото предложение и  

плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Г-н Кръстанов  подписа плика с 

ценовото предложение и техническото предложение на ЕТ «Лъки-Лъчезар Въртийски». 

 

2. Оферта с вх. № 70-00-335 от 31.12.2018 г., подадена от „Заря-2000“ ЕАД 

 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците, 

Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 

47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 

прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

След като констатира, че офертата на „Заря-2000“ ЕАД е подредена по указания от 

Възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на 

чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията оповести 

документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на 

Участника, след което трима нейни членове подписаха плика, обозначен с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника. На основание 

чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията покани представителя на «Криси 2007» ЕООД да подпише 

техническото предложение и  плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“.               

Г-н Кръстанов  подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на 

„Заря-2000“ ЕАД. 

 

3. Оферта с вх. № 70-00-1 от 02.01.2019 г., подадена от „Мира Фууд“ ЕООД 

 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на третия от Участниците, 

Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 

47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 

прилагането на 6 бр. отделени запечатани непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

След като констатира, че офертата на „Мира Фууд“ ЕООД е подредена по указания от 

Възложителя начин и ценовото предложение е в 6 бр. отделени пликове, отговарящ на 

изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 

комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 

опаковката с офертата на Участника, който участва за всички обособени позиции, след което 

трима нейни членове подписаха пликовете, обозначени с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията покани представителя на 

«Криси 2007» ЕООД да подпише техническото предложение и  пликовете, обозначени с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Г-н Кръстанов  подписа пликовете с ценовото 

предложение и техническото предложение на «Мира Фууд» ЕООД. 
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4. Оферта с вх. № 70-00-2 от 02.01.2019 г., подадена от „Криси 2007“ ЕООД 

 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на третия от Участниците, 

Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 

47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 

прилагането на 6 бр. отделении запечатан непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

След като констатира, че офертата на „Криси 2007“ ЕООД е подредена по указания от 

Възложителя начин и ценовото предложение по шесте обособони позиции са  в отделени 

пликове, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 

Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност 

съдържанието на опаковката с офертата на Участника, след което трима нейни членове 

подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

5. Оферта с вх. № 70-00-3 от 02.01.2019 г., подадена от „Надежда 2000“ ЕООД 

 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на третия от Участниците, 

Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 

47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 

прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

След като констатира, че офертата на „Надежда 2000“ ЕООД е подредена по указания 

от Възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията 

на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на Участника, след което трима нейни членове подписаха плика, обозначен с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията 

покани представителя на «Криси 2007» ЕООД да подпише техническото предложение и  

плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Г-н Кръстанов  подписа плика с 

ценовото предложение и техническото предложение на  «Надежда 2000» ЕООД. 

           

След извършване на гореописаните действия, в 11:35 ч. приключи публичната част от 

работата на Комисията и Председателят й закри заседанието. 

 

************************************************************************* 

 

II. На 15.01.2019 г., Комисията продължи работа по същество при закрити врати. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа и настоящият помощен 

орган продължи работата си по същество при закрити врати, като в съответствие и в 

изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши проверка 

за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените 

документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в 

процедурата, въз основа на което установи следното: 
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1. ЕТ„ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ – оферта с вх. № 70.00-332  от 28.12.2018 

г. 

Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата Единна 

европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание констатациите 

на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с разписаните и утвърдени 

от Възложителя изисквания, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на одобрените 

условия към личното състояние и критериите за подбор, констатира, че: 

1. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А относно 

„Икономическият оператор – микро -, малко или средно предприятие ли е“, 

участникът не е отбелязал отговор. 

2. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор за буква д) относно представяне на удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и на данъци, участникът не е посочил отговор. Също така 

участникът не е декларирал  участвали в ппроцедурата заедно с други икономически 

оператори. 

3. Липсва информация в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В и 

Раздел Г. 

4. Липва цялостна информация в част III: Основания за изключване. 

 В Част ІV. „Критерий за подбор”,  „Технически и професионални способности”, т. 9 

липсва Собственик на обекта и номер и дата на Удостоверението по чл. 12, ал. 9 от 

Закона за храните и Групите храни, за които е издадено удостоверенето по чл. 12 от 

Закона за храните, Собственик на транспортното средство; 

         С оглед на констатацията за нередовност и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, вр чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, комисията единодушно реши, че е налице основание и дава възможност 

на учасникът в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да 

представи нов еЕЕДОП на оптичен носител, като отстрани установенити липси, 

непълнота или несъответствие в декларираното в еЕЕДОП. 
 

 

2. „ЗАРЯ 2000“ ЕАД – оферта с вх. № 70.00-335  от 31.12.2018 г. 

       Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен 

орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата 

Единна европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание 

констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с 

разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към комплектността и 

пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи 

изпълнението на одобрените условия към личното състояние и критериите за подбор, 

констатира, че: 

1. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А относно 

„Икономическият оператор – микро -, малко или средно предприятие ли е“, 

участникът е отбелязал отговор НЕ, което е некоректен отговор. 

2. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор 

За буква д) относно представяне на удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и на данъци, участникът е посочил отговор „Не“. Не е 

посочена електронна страница, където възложителят да направи необходимата проверка. 

При липса на съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде избран за 

изпълнител, възложителят няма да може да изпълни задълженията си по чл. 58, ал. 8 от ЗОП 

във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ЗОП.  
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3. В Част ІV. „Критерий за подбор”,  „Технически и професионални способности”, 

т. 9 липсва Собственик на обекта; Правно основание, на което участникът има 

обекта на свое разположение /собствен, нает, друго – конкретизира се/ 

         С оглед на констатацията за нередовност и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, вр чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, комисията единодушно реши, че е налице основание и дава възможност 

на учасникът в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да 

представи нов еЕЕДОП на оптичен носител, като отстрани установенити липси, 

непълнота или несъответствие в декларираното в еЕЕДОП. 
 

3. „МИРА ФУУД“ ЕООД – оферта с вх. № 70.00-1  от 02.01.2019г. 

       Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен 

орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата 

Единна европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание 

констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с 

разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към комплектността и 

пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи 

изпълнението на одобрените условия към личното състояние и критериите за подбор, 

констатира, че: 

1. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А относно 

„Икономическият оператор – микро -, малко или средно предприятие ли е“, 

участникът е отбелязал отговор НЕ, което е некоректен отговор. 

2. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор 

За буква д) относно представяне на удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и на данъци, участникът е посочил отговор „Не“. Не е 

посочена електронна страница, където възложителят да направи необходимата проверка. 

При липса на съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде избран за 

изпълнител, възложителят няма да може да изпълни задълженията си по чл. 58, ал. 8 от ЗОП 

във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ЗОП.  

 3. В Част ІV. „Критерий за подбор”,  „Технически и професионални 

способности”, т. 9 липсва Собственик на обекта и правно основание, на което 

участникът има обекта на свое разположение /собствен, нает, друго – конкретизира 

се/; Собственик на транспортното средство; 

         С оглед на констатацията за нередовност и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, вр чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, комисията единодушно реши, че е налице основание и дава възможност 

на учасникът в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да 

представи нов еЕЕДОП на оптичен носител, като отстрани установенити липси, 

непълнота или несъответствие в декларираното в еЕЕДОП. 
 

4. „КРИСИ 2007“ ЕООД – оферта с вх. № 70.00-2  от 02.01.2019г. 

Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата Единна 

европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание констатациите 

на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с разписаните и утвърдени 

от Възложителя изисквания, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на одобрените 

условия към личното състояние и критериите за подбор, констатира, че в представената 

от „Криси 2007“ ЕООД оферта за изпълнение на настоящата обществена поръчка, няма 

липсващи документи и/или несъответствия с поставените от Възложителя условия за 

допустимост, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

           Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по йличното 

състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
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процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за установено 

следното: 

„Криси 2007“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 

изисквания като критерии за подбор, касаещи икономическото и финансовото състояние, 

както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от 

предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по 

същество, респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка. 

На основание така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 

направените от нея конкретни установявания, изводи и заключения, Комисията допуска до 

разглеждане Техническото предложение на Участника, депозирал оферта за участие в 

процедурата, а именно: „Криси 2007“ ЕООД. 

 

5. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД – оферта с вх. № 70.00-3  от 02.01.2019г. 

       Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен 

орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата 

Единна европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание 

констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с 

разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към комплектността и 

пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи 

изпълнението на одобрените условия към личното състояние и критериите за подбор, 

констатира, че: 

 В Част ІV. „Критерий за подбор”,  „Технически и професионални способности”, т. 

9 липсва Административен адрес на обекта; Собственик на обекта; Правно 

основание, на което участникът има обекта на свое разположение /собствен, нает, 

друго – конкретизира се/; Номер, дата и издател на Удостоверението по чл. 12, ал. 

9 от Закона за храните; Групите храни, за които е издадено удостоверенето по чл. 

12 от Закона за храните; Собственик на транспортното средство; Правно основание, 

на което участникът има на разположение транспортното средство /собствен, нает, 

друго – да се посочи/ и Номер, дата и издател на Удостоверението за регистрация на 

транспортното средство. 

            С оглед на констатацията за нередовност и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП, вр чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, комисията единодушно реши, че е налице основание и дава възможност 

на учасникът в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да 

представи нов еЕЕДОП на оптичен носител, като отстрани установенити липси, 

непълнота или несъответствие в декларираното в еЕЕДОП. 
 
         С оглед на установените от комисията, липси, непълноти и несъответствие на 

информацията, посочени по-горе, и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият 

протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

         На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на офертите или заявленията за участие. 

Изисканите документи следва да бъдат представени в Деловодството на Община 

Ихтиман на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за 

постъпване на документите при Възложителя.  
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Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 

23.01.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Иво Тодоров .................П*...................... 

  

Членове:       

 

1. Красимира Балканджийска ................П*....................... 

  

2. Мая Данденова .................П*...................... 
   

 

 

 

   * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

 

 



О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

от заседание на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                             Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, 

 открита с Решение № 1674 от 12.12.2018 г. на Възложителя 

 

          Днес, 06.02.2019 г., в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се на 

четвъртия етаж в административната сграда на Общината, в гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител” № 123, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед                         

№ 3/03.01.2019 г., на Възложителя, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани 

за участие в процедура Публично състезание при реда и условията на Глава 25та от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                             Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, 

 открита с Решение № 1674 от 12.12.2018 г.  на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Иво Тодоров – правоспособен юрист. 

 

Членове:       

1. Красимира Балканджийска – гл. специалист; 

2. Мая Данденова – счетоводител; 

 

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа, като запозна членовете 

й със следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол № 1 от 23.01.2019 г., 

обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 
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чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 

изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Община Ихтиман са 

постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата от 

следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-ите на чиито оферти, 

Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за 

тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на първоначалното им 

постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на допълнително 

представените документи 

1. 
ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ 

 
№ ЮЛ - 29 от 30.01.2019 г. 

2. 
„ЗАРЯ-2000“ ЕАД  

 

 

№ 70-00-18 от 30.01.2019 г. 

3. 
„МИРА ФУУД“ ЕООД 

 
№ 70-00-24 от 01.02.2019 г. 

4. 
„НАДЕЖДА-2000“ ЕООД  

 

 

№ 70-00-27 от 05.02.2019 г. 

 

След установяването, че Участниците, на които настоящият помощен орган е 

изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, нови 

ЕЕДОП-и (респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени 

факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори, правно основание за 

което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид, 

Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното 

разглеждане и последваща преценка по същество, досежно съответствието им с 

изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и критериите за подбор,  

анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на първоначалното подаване на 

офертите, а именно: 

 

 

1. ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ 

 

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 

съставения от нея Протокол №1 от 23.01.2019 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на оптичен носител на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства (извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), обосновават следното нейно 

заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 23.01.2019 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената 

от него оферта. 
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Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 

анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените документи, 

представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 

новопредставените от Участника и Третото лице ЕЕДОП-и с изискванията на ЗОП и 

условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от ЕТ 

„Лъки - Лъчезар Въртийски“ оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

2. „ЗАРЯ-2000“ ЕАД 

 

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 

съставения от нея Протокол №1 от 23.01.2019 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на оптичен носител на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства (извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), обосновават следното нейно 

заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 23.01.2019 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената 

от него оферта. 

 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 

анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените документи, 

представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 

новопредставените от Участника и Третото лице ЕЕДОП-и с изискванията на ЗОП и 

условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от           

„Заря - 2000“ ЕАД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

3. „МИРА ФУУД“ ЕООД 
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Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 

съставения от нея Протокол №1 от 23.01.2019 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на оптичен носител на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства (извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), обосновават следното нейно 

заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 23.01.2019 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената 

от него оферта. 

 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 

анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените документи, 

представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 

новопредставените от Участника и Третото лице ЕЕДОП-и с изискванията на ЗОП и 

условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от           

„Мира Фууд“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

4. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 

съставения от нея Протокол №1 от 23.01.2019 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на оптичен носител на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства (извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), обосновават следното нейно 

заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 23.01.2019 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената 

от него оферта. 

 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 

анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените документи, 

представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно заключение: 
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На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 

новопредставените от Участника и Третото лице ЕЕДОП-и с изискванията на ЗОП и 

условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от           

„Надежда 2000“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

II. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 

личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 

установено следното: 

 

1. ЕТ „ЛЪКИ – ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за 

целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи 

техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на 

възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. 

до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. 

 

2. „ЗАРЯ - 2000“ ЕАД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи техническите и 

професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед 

което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на 

направеното от него предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 

3. „МИРА ФУУД“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи техническите и 

професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед 

което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на 

направеното от него предложение за изпълнение на на настоящата обществена поръчка. 

 

4. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 

към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи техническите и 

професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед 

което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на 

направеното от него предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 

III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 

конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 

отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1, Комисията: 

 

 Допуска до разглеждане Техническите предложения и на петимата 

Участници, депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  
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1. ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ 

           2. „ЗАРЯ-2000“ ЕАД  

          3. „МИРА ФУУД“ ЕООД 

         4. «КРИСИ 2007» ЕООД  

        5. „НАДЕЖДА-2000“ ЕООД  

 

 

IV. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към преглед 

по същество на документите, формиращи Техническите предложения на петимата 

Участници, в резултат от която проверка установи, че същите отговарят на условията за 

пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указанията за участие в 

процедурата. 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

допуснатата до участие оферта включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец № 3; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец № 4; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 5; 

г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по образец № 6. 

 

*********************************************************************** 

V. След така извършената от нея формална проверка за съответствие на 

Техническото предложение на допуснатите Участници с изискванията за пълнота на 

офертата от гледна точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 

3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в 

Указанията за участие в процедурата, Комисията приема, че представените от 

петичата Участници Технически предложения отговаря на изискванията на 

Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка и класиране и взе решение да 

оповести и уведоми Участниците в процедурата, а също и всички останали заинтересовани 

лица, че на 12.02.2019 г. от 09:00 часа, в заседателната зала, находяща се в 

административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”               

№ 123, етаж ІV, ще пристъпи към отваряне на пликовете, съдържащи ценовите 

предложения за изпълнение на поръчката, предлагани от:  

1. ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ 

           2. „ЗАРЯ-2000“ ЕАД  

          3. „МИРА ФУУД“ ЕООД 

         4. «КРИСИ 2007» ЕООД  

        5. „НАДЕЖДА-2000“ ЕООД  

 

             Комисията изготви и подписа настоящия протокол на  06.02.2019 г. в 13:30 часа.  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Иво Тодоров – ……………………………….. 

 

Членове:       

1. Красимира Балканджийска – ……………………………… 

 

2. Мая Данденова – ………………………………….. 



О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

от заседание на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                             Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, 

 открита с Решение № 1674 от 12.12.2018 г. на Възложителя 

 

          Днес, 12.02.2019 г., в 09:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се 

на четвъртия етаж в административната сграда на Общината, в гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител” № 123, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед                         

№ 3/03.01.2019 г., на Възложителя, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани 

за участие в процедура Публично състезание при реда и условията на Глава 25та от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” 

Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” 

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” 

                             Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, 

 открита с Решение № 1674 от 12.12.2018 г.  на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Иво Тодоров – правоспособен юрист. 

 

Членове:       

1. Красимира Балканджийска – гл. специалист; 

2. Мая Данденова – счетоводител; 

 

Участниците в процедурата бяха уведомени чрез съобщение в профила на купувача 

за датата 12.02.2019 г. в 09:00 часа, на която ще се отворят ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 

второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстваха г-н Георги Кръстанов – управител 

на „Криси 2007” ЕООД.   
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Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 

предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, не присъстват на днешното 

заседание на Комисията. 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК «ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ» ОТ 

ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на 

допуснатите участници. 

           Председателят на комисията отвори плик «Предлагани ценови параметри» на 

участника ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ за обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и 

съобщи гласно ценовото предложение, което е: 

 Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” – 17 508 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” – 12 289 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” – 8 042 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” – 5 283,50 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” – 10 244 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” – 4 228 лв. без ДДС            

 

            Председателят на комисията отвори плик «Предлагани ценови параметри» на 

участника „ЗАРЯ - 2000“ ЕАД за обособена позиция № 5 и съобщи гласно ценовото 

предложение, което е: 

 Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” – 9 295 лв. без ДДС 

 

           Председателят на комисията отвори плик «Предлагани ценови параметри» на 

участника „МИРА ФУУД“ ЕООД за обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и съобщи гласно 

ценовото предложение, което е: 

 Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” – 15 344 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” – 9 853,20 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” – 6 909 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” – 5 533,50 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” – 10 204 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” – 3 776,50 лв. без ДДС            

 

           Председателят на комисията отвори плик «Предлагани ценови параметри» на 

участника „КРИСИ 2007“ ЕООД за обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и съобщи гласно 

ценовото предложение, което е: 

 Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” – 14 234,85 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” – 8 556,15 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” – 5 589,25 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” – 4 293,35 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” – 9 564,14 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” – 2 844,55 лв. без ДДС            

 

            Председателят на комисията отвори плик «Предлагани ценови параметри» на 

участника „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД за обособена позиция № 1, 2 и 3 и съобщи гласно 

ценовото предложение, което е: 

 Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” – 17 169,70 лв. без ДДС 
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 Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” – 11 116,36 лв. без ДДС 

 Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” – 6 417,15 лв. без ДДС 

 

 

С това комисията приключи работата си по отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници в процедурата в 09:30 часа на 12.02.2019 г. 

 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК 

«ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ» ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

На 13.02.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав.  

Председателят на комисията направи кратко въведение за предстоящата работа на 

комисията. 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на ценовото предложение на 

участника ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“. Комисията констатира, че направените 

от участника ценови предложения не надхвърля заложения от възложителя в 

документацията за обществената поръчка максимален финансов ресурс за обособена 

позиция № 1,2,3,4,5 и 6. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

взе: 

РЕШЕНИЕ 

 

Допуска до класиране по обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6 офертата на участника 

ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“. 

 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на ценовото предложение на 

участника „ЗАРЯ-2000“ ЕАД. Комисията констатира, че направените от участника ценови 

предложения не надхвърля заложения от възложителя в документацията за обществената 

поръчка максимален финансов ресурс за обособена позиция № 5. Въз основа на 

направените констатации комисията единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Допуска до класиране по обособена позиция № 5 офертата на участника „ЗАРЯ-

2000“ ЕАД. 

 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на ценовото предложение на 

участника „МИРА ФУУД“ ЕООД. Комисията констатира, че направените от участника 

ценови предложения не надхвърля заложения от възложителя в документацията за 

обществената поръчка максимален финансов ресурс за обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Допуска до класиране по обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6 офертата на участника  

„МИРА ФУУД“ ЕООД. 

 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на ценовото предложение на 

участника „КРИСИ 2007“ ЕООД. Комисията констатира, че направените от участника 

ценови предложения не надхвърля заложения от възложителя в документацията за 

обществената поръчка максимален финансов ресурс за обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно взе: 
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РЕШЕНИЕ 

 

Допуска до класиране по обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6 офертата на участника  

„КРИСИ 2007“ ЕООД. 

 

 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на ценовото предложение на 

участника „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД. Комисията констатира, че направените от участника 

ценови предложения не надхвърля заложения от възложителя в документацията за 

обществената поръчка максимален финансов ресурс за обособена позиция № 1,2 и 3. Въз 

основа на направените констатации комисията единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Допуска до класиране по обособена позиция № 1,2 и 3 и 6 офертата на участника  

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД. 

 

 

ІІІ. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА И ПРИЛОЖИМОСТТА 

НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 72 ОТ ЗОП. 

 

Предвид разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и направените от участниците ценови 

предложения, комисията направи уточнение, че не е налице предложение в офертата на 

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

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. 

 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИЯ ЗА 

ОЦЕНКА – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка  на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, описани в настоящия протокол и предходен такъв с № 2 приключен на 

06.02.2019 г., на основание чл.58, ал. 1 от ППЗОП Комисията извърши следното класиране 

на участниците по обособени позиции както следва: 

 

КЛАСИРАНЕ 

 

1. За Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”  

1 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 1 – 14 234,85 лв. без ДДС 

2 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 1 – 15 344,00 лв. без ДДС 

3 място - „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 1 – 17 169,70 лв. без ДДС 

4 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 1 – 17 508,00 лв. без ДДС 

 

2. Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” – 

1 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 2 – 8 556,15 лв. без ДДС 

2 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 2 – 9 853,20 лв. без ДДС 

3 място - „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 2 – 11 116,36 лв. без ДДС 
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4 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 2 – 12 289,00 лв. без ДДС 

 

3. Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” –  

1 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 3 – 5 589,25 лв. без ДДС 

2 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 3 – 6 417,15 лв. без ДДС 

3 място - „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 3 – 6 909,00 лв. без ДДС 

4 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 3 – 8 042,00 лв. без ДДС 

 

4. Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” –  

1 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 4 – 4 293,35 лв. без ДДС 

2 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 4 – 5 533,50 лв. без ДДС 

3 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 4 – 5 823,50 лв. без ДДС 

 

5. Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” –  

1 място – „ЗАРЯ-2000“ ЕАД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 5 – 9 295,00 лв. без ДДС 

2 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 5 – 9 564,14 лв. без ДДС 

3 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 5 – 10 204,00 лв. без ДДС  

4 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 5 – 10 244,00 лв. без ДДС 

 

6. Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” –  

1 място - „КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчкатапо 

обособена позиция № 6 – 2 844,55 лв. без ДДС 

2 място - „МИРА ФУУД“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчкатапо обособена позиция № 6 – 3 776,50 лв. без ДДС 

3 място - ЕТ „ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ВЪРТИЙСКИ“ с предложена цена за изпълнение 

на поръчкатапо обособена позиция № 6 – 4 228,00 лв. без ДДС 

 

 

С това приключи работата на комисията. Председателят закри заседанието на 

13.02.2019 г. в 12:00 часа.  

 

Комисията следва да предаде на Кмета на Община Ихтиман Протоколите от 

заседанията и работата на Комисията, в едно с цялата документация по провеждане на 

обществената поръчка.  

  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Иво Тодоров – ………………П*……………….. 

 

Членове:       

1. Красимира Балканджийска – ……………П*………………… 
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2. Мая Данденова – ………………П*………………….. 

       

 

        

  Възложител:………П*………………..… 

Дата на получаване:…13.02.2019………….  Калоян Ангелов Илиев - Кмет 

 

 

Утвърдил:………П*…………………….. 

Калоян Ангелов Илиев - Кмет 

 

………14.02.2019………………………. 

дата на утвърждаване 

 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

 

 


