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средствата за масово осведомяване. Офертите по поръчката се отварят на 
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публично заседание, с място на провеждане гр. София, в сградата ДГ № 103 „Патиланско 

царство“ – гр.София. На заседанието присъстваха Любов Евгениева Василкова с ЕГН 

8507107138, в качеството си на търговски директор и член на Съвета на директорите на 

“ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898, Стоянка Димитрова Вълчева с ЕГН 5605293617, в 

качеството си на прокурист на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 и Росен Георгиев Ценов 

с ЕГН 6311156928, в качеството си на управител на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153. 

Комисията започна работата си, след получаване на подадените опаковки с оферти, 

протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и списъка по чл.48, ал.4 от ППЗОП. Председателят на 

комисията откри заседанието и изчете заповед рег.№ 134-3/04.01.2017г. за назначаване 

на комисията. Председателят на комисията съобщи, че в рамките на посочения в 

обявлението за обществената поръчка срок, за участие в процедурата, съгласно 

протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, са постъпили пет оферти, както следва: 

1. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823 – офертата е 

получена на 03.01.2017г. в 12.08 ч. с вх.№ ОП-1/03.01.2017г.; 

2. “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225  – офертата е получена на 03.01.2017г., в 

12.31ч., с вх.№ ОП-2/03.01.2017г.;  

3.  “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898  - офертата е получена на 03.01.2017г., в 

12.33ч., с вх.№ ОП-3/03.01.2017г.; 

4. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 - офертата е получена на 03.01.2017г., в 

13.13ч., с вх.№ 4-ОП/03.01.2017г.; 

5. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 – офертата е получена на 03.01.2017г., в 

14.30ч., с вх.№ ОП-5/03.01.2017г. 

Всички членове на комисията подписаха и представиха декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП, че не са в конфликт на интереси с посочените в протокола по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП участници.  

Комисията се увери в целостта на опаковките и установи, че същите са 

непрозрачни и надлежно опаковани, както и че са изпълнени изискванията на чл.47, ал.2 

от ППЗОП и пристъпи към отваряне на офертите и проверка за съответствие между 

приложения опис и представените документи, по реда на тяхното постъпване. 

1. Отваряне на опаковката на ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 

121272823 и оповестяване на нейното съдържание. Комисията подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и предложи на 

присъстващите представители на участниците да ги подпишат. Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа от 

представител на “БЕТИ-М” ЕООД. 

2. Отваряне на опаковката на “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225 и оповестяване 

на нейното съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и предложи на присъстващите представители на 
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участниците да ги подпишат. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” се подписа от представител на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД. 

3. Отваряне на опаковката на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 и оповестяване 

на нейното съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и предложи на присъстващите представители на 

участниците да ги подпишат. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” се подписа от представител на “БЕТИ-М” ЕООД.  

4. Отваряне на опаковката на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 и 

оповестяване на нейното съдържание. Комисията подписа техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и предложи на присъстващите 

представители на участниците да ги подпишат. Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа от представител на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД. 

5. Отваряне на опаковката на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 и оповестяване 

на нейното съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и предложи на присъстващите представители на 

участниците да ги подпишат. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” се подписа от представител на “БЕТИ-М” ЕООД. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание за проверка на 

представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

1. Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на ЕТ „МАКЕДОНИЯ – 

ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823. Комисията констатира, че участникът е представил 

необходимите документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП. ЕЕДОП на ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН 

ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823 се допуска за разглеждане от комисията. 

2. Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 

121721225. Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП. ЕЕДОП на “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225 се допуска за 

разглеждане от комисията. 

3. Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 

131449898. Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП. ЕЕДОП на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 се допуска за 

разглеждане от комисията. 

4. Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 

121115423. Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи 
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по чл.39, ал.2 от ППЗОП. ЕЕДОП на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 се допуска за 

разглеждане от комисията. 

5. Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 

202896153. Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП. ЕЕДОП на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 се допуска за 

разглеждане от комисията. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допуснатите оферти и 

проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Комисията 

пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и извърши 

проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, като констатира 

следното: 

1. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823. 

1.1. Комисията констатира, че в представеното Техническо предложение 

Образец № 3, в частта Таблица за съответствие, колона 6-та, по отношение позиции под 

№ 1 (хляб Добруджа – утвърден стандарт), № 3 (хляб пълнозърнест – без оцветители), № 

48 (извара – суроватъчна), № 49 (сирене от краве мляко- произведено по БДС 15:2010 от 

сурово мляко без растителни мазнини), № 88 (грах-кутия) и № 94 (лютеница – браншови 

стандарт), техническото предложение на участника не съответства на изискванията на 

възложителя относно грамажа на разфасовката, а по отношение позиция № 31 (мляно 

месо – 60% телешко/40% свинско – по утвърден стандарт), техническото предложение не 

съответства както на изискванията на възложителя, така и на законоустановените 

изисквания, съгласно чл.14, ал.2, т.3 от Наредба № 2/07.03.2013г. за здравословно 

хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и 

чл.12, ал.1, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения, относно съотношението на телешко и 

свинско месо в съдържанието на продукта. Или техническото предложение на ЕТ 

„МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823 не съответства на изискванията на 

Възложителя. По аргумент на разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП са недопустими 

промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

2. “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225. 

2.1. Комисията констатира, че в представеното Техническо предложение 

Образец № 3, в частта Таблица за съответствие, колона 6-та, не е попълнена по 

отношение позициите под № 2 (хляб типов – утвърден стандарт), № 3 (хляб 

пълнозърнест – без оцветители), № 14 (пълнозърнести спагети без оцветители), № 16 

(пълнозърнесто фиде без оцветители),  № 88 (грах-кутия), № 95 (конфитюр с над 60% 

плодово съдържание), № 96 (мармалад с над 60% плодово съдържание), № 150 (канела 

на прах) и № 151 (какао) и № 154 (оцет винен). Предвид липсата на изявление на 
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участника за съответствие по посочените позиции Комисията прие, че Техническото 

предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. По аргумент на 

разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП са недопустими промени в техническото и ценовото 

предложение на участниците. 

3. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 

3.1. Техническото предложение съответства на изискванията на възложителя. 

4. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 

4.1. Техническото предложение съответства на изискванията на възложителя. 

5. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 

5.1. Техническото предложение съответства на изискванията на възложителя. 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на участниците, 

чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя, няма да бъдат отворени. 

Комисията допуска до отваряне на ценовите предложения участниците, както 

следва: 

1. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК131449898; 

2. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423; 

3. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153. 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията реши да обяви чрез съобщение 

в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти на 

допуснатите участници, а именно: на 18.01.2017г., от 9.00 часа, в сградата на ДГ № 103 

„Патиланско царство“. 

На 18.01.2017г., от 9.00 часа, в сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“ се 

проведе публично заседание на комисията, определена със заповед рег.№ 134-

3/04.01.2017г., за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до по – нататъшно 

участие в процедурата участници. 

На публичното заседание присъстваха представители на участниците, както 

следва: 

1. Елза Стойкова Янева с ЕГН 6907010175, в качеството си на изпълнителен 

директор на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 . 

2. Стоянка Димитрова Вълчева с ЕГН 5605293617, в качеството си на 

прокурист на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423. 

3.  Росен Георгиев Ценов с ЕГН 6311156928, в качеството си на управител на 

„АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153.Председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията обяви, че ценовите предложения на участниците ЕТ „МАКЕДОНИЯ 

– ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 121272823 и “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225 не подлежат 

на отваряне, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП. 
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Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници по реда 

на постъпването им и оповести общата стойност на офертите, съответно без и с ДДС, 

съдържащи се в ценовите предложения, както следва: 

1. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 - обща стойност на офертата – 82 516,45 

(осемдесет и две хиляди петстотин и шестнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) 

лева, без ДДС; 99 019,74 (деветдесет и девет хиляди и деветнадесет лева и седемдесет 

и четири стотинки) лева, с ДДС. 

2. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 - обща стойност на офертата – 85 658,70 

(осемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и осем лева и седемдесет стотинки) лева, 

без ДДС; 102 790,44 (сто и две хиляди седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и 

четири стотинки) лева, с ДДС. 

3.  „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 - обща стойност на офертата – 88 042,00 

(осемдесет и осем хиляди четиридесет и два лева) лева, без ДДС; 105 650,40 (сто и пет 

хиляди шестстотин и петдесет лева и четиридесет стотинки) лева, с ДДС. 

След публичното отваряне на ценовите предложения, председателят на 

комисията закри публичното заседание. Комисията продължи работата си в закрито 

заседание и пристъпи към проверка на ценовите предложения на участниците. Комисията 

извърши проверка за съответствие както при формирането на общата стойност на 

отделните артикули от участниците, като умножи предлаганата единична цена на 

разфасовка, без ДДС, по заявеното от възложителя прогнозно количество в техническите 

спецификации, така и при формиране на общата стойност на офертата от участниците, 

като сбор от общите стойности на всички артикули. След извършеното пресмятане 

комисията установи, че участниците не са допуснали никакви аритметични грешки. 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията пристъпи към проверка и 

класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от Възложителя условия. Комисията пристъпи към проверка на ценовите 

предложения на участниците за наличие на повече от 20% по–благоприятно 

предложение от средната стойност на предложенията на останалите участници, при 

което установи следното: 

 

1. Ценови предложения по обособена позиция № 1: 

Участник Обща цена за 

изпълнение на 

поръчката в лв. 

без ДДС 

Средна стойност на 

предложенията на 

останалите участници 

С повече от 20% 

по-благоприятно 

предложение 

“ИЙТ УЕЛ” ЕАД 82 516,45 86850,35 

не 
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“БЕТИ-М” ЕООД 85 658,70  85279.25 

не 

„АЛЛУР” ООД 
88 042,00  84087,58 

не 

 

Комисията разгледа и оцени офертите на допуснатите участници в 

съответствие с предварително обявения критерий – „най-ниска цена” и пристъпи към 

класиране на участниците, както следва: 

 

Място на 
класиране 

Участник Обща цена без ДДС 

1- во 
място 

„ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898   
82 516,45 

2 –ро  
място 

“БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 
85 658,70  

3 –то  
място 

„АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 
88 042,00  

 

 

Въз основа на извършени всички необходими действия, комисията  
 
 

ПРЕДЛАГА: 
 
 

1.  На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП във вр. с чл.60, ал.1, т.7 и т.8 от 

ППЗОП да бъде отстранен участника ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ” с ЕИК 

121272823 поради констатирани несъответствия на техническото предложение с 

изискванията на възложителя.  Комисията е установила, че техническото предложение, в 

частта Таблица за съответствие, по отношение продуктите по позиции под № 1, № 3, № 

48, № 49, № 88 и № 94, техническото предложение на участника не съответства на 

изискванията на възложителя относно грамажа на разфасовката, а по отношение 

продукта по позиция под №31 е налице несъответствие както с изискванията на 

възложителя, така и с разпоредбата на чл.14, ал.2, т.3 от Наредба № 2/07.03.2013г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 

детските кухни и чл.12, ал.1, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, относно съотношението на 

телешко и свинско месо в съдържанието на продукта. 

2.  На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 7 и 

т. 8 от ППЗОП да бъде отстранен участника “ЕПАСТО” ООД с ЕИК 121721225 поради 

констатирани несъответствия на техническото предложение с изискванията на 

възложителя. Комисията е установила, че в представеното техническо предложение 
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Образец № 3, в частта Таблица за съответствие, колона 6-та, не е попълнена по 

отношение продуктите по позиции под № 2, № 3, № 14, № 16,  № 88, № 95, № 96, № 150 и 

№ 151 и № 154. Предвид липсата на изявление на участника за съответствие по 

посочените позиции, техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя.   

3.  Въз основа на извършеното класиране във връзка с чл.60, ал.1, т.9 от 

ППЗОП да се сключи договор с класирания на първо място участник: 

 

„ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898  

 

 

         Настоящият доклад по чл.60, ал.1 от ЗОП се състави на 20.01.2017г. и се предава на 
възложителя заедно с Протокол № 1 от 04.01.2017г. и Протокол № 2 от 18.01.2017г. 

 

 

 

Председател:……………………….. 

 

Членове:  1. …………………… 

 

                2. …………………… 

 

 
 
 


