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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………………. 

ВЕНЕЛИНА ШПИЦЕР,  

ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА  

№103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ 

 

ДОКЛАД 

 

по чл.103, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.60 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) от дейността на комисия, назначената със Заповед № 118/19.01.2018г. на 

Директора  на ДГ № 103 „Патиланско царство“ - гр.София, за разглеждане, оценка на офертите и класиране на 

участниците в процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ежедневна 

доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско 

царство”“ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШПИЦЕР,  

Настоящият доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП се съставя по повод приключване на работата на комисията 

по разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в процедура на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени 

позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство“ и изготвени Протокол № 1 от 22.01.2018 г. и 

Протокол № 2 от 30.01.2018г.  

След изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят е назначил Комисия по чл.103, ал.1 от 

ЗОП със заповед № 118/19.01.2018г., в която са определени: поименния състав и лицето, определено за 

председател; сроковете за извършване на работата и мястото на съхранение на документите, свързани с 

обществената поръчка, до приключване работата на комисията; 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от регламентираните в ЗОП и 

ППЗОП правила. 

На 19.01.2018г. в 09,30 часа, в сградата на  Детска градина № 103 „Патиланско царство“, в изпълнение на 

заповед №118/19.01.2018г. на Директора на Детска градина № 103 „Патиланско царство“, комисията за 

разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците в състав: председател - Адвокат Росица 

Маркова Петкова /договор за правна помощ от 13.12.2017г./ и членове: Таня Михайлова Тошева и Мария Илиева 

Стаева, се събра в пълен състав за провеждане на открито заседание, и започна работа по отваряне на 

подадените оферти от участниците в процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 

103 „Патиланско царство”“. 

На заседанието, в съответствие с чл.54, ал.2 от ППЗОП присъства Стоянка Димитрова Вълчева, в 

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

Председателят на комисията получи постъпилите в деловодството на Детска градина № 103 оферти и 

обяви участниците, подали оферти за участие в процедурата на публично състезание за възлагане на 

обществената поръчка, съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, както следва:  

1. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 - офертата е получена на 18.01.2018г., в 13.21ч., с вх.№ 1-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6 и № 7; 

2. “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752 - офертата е получена на 18.01.2018г., в 14.02ч., с вх.№ 2-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиция № 4; 

3.  “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898  - офертата е получена на 18.01.2018г., в 15.07ч., с вх.№ 3-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7; 

4. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 – офертата е получена на на 18.01.2018г., в 15.09ч., с вх.№ 4-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6 и № 7; 

Председателят на комисията прочете заповед № 118/19.01.2018г. на Възложителя за отваряне, 

разглеждане и оценка на подадените оферти, и класиране на участниците в процедурата на публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени 

позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство”. Всички членове на комисията подписаха и 
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представиха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, за липсата на конфликт на интереси с посочените в протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП участници.  

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ. 

След като се увери в целостта на опаковките и установи, че същите са непрозрачни и надлежно 

запечатани, както и че са изпълнени изискванията на чл.47, ал 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. Комисията отвори първата постъпила оферта на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 и оповести нейното 

съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

всяка от позициите, съответно № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6 и № 7.  

2. Комисията отвори втората постъпила оферта на “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752 и оповести нейното 

съдържание. Комисията, констатира че са приложени 2 /два/ екземпляра Предложение за изпълнение 

/Приложение № 4.4/, които подписа, както и подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

обособена позиция № 4 и предложи на представителя на “БЕТИ-М” ЕООД да ги подпише. Представителят на 

“БЕТИ-М” ЕООД подписа и двата екземпляра Предложение за изпълнение /Приложение № 4.4/, както и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 4. 

3. Комисията отвори третата постъпила оферта на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 и оповести нейното 

съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

всяка от позициите, съответно № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7 и предложи на представителя на “БЕТИ-М” ЕООД да ги 

подпише. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по всяка от позициите, 

съответно № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7 се подписаха от представителя на “БЕТИ-М” ЕООД.  

4. Комисията отвори четвъртата постъпила оферта на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 и оповести нейното 

съдържание. Комисията подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

всяка от позициите, съответно № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 и предложи на представителя на “БЕТИ-М” 

ЕООД да ги подпише. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по всяка от 

позициите, съответно № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 и № 7 се подписаха от представителя на “БЕТИ-М” ЕООД. 

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията закри публичната част на 

заседанието и комисията продължи работата си по разглеждане на подадените документи и оценка на 

съответствието на участниците с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за 

подбор в закрито заседание. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. Комисията провери документите в опаковката на офертата на “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 по 

всяка от позициите, съответно № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, и констатира, че отговарят на изискванията 

на възложителя. 

2. Комисията провери документите в опаковката на офертата “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752 и 

констатира, че представените 2 /два/ екземпляра Предложение за изпълнение /Приложение № 4.4/ нямат 

идентично съдържание и представляват варианти, а такива не са допуснати от Възложителя. Предвид 

установеното Комисията приема, че Предложението за изпълнение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

3. Комисията провери документите в опаковката на офертата на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 по 

всяка от позициите, съответно № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7, и констатира, че отговарят на изискванията на 

възложителя. 

4. Комисията провери документите в опаковката на офертата на „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 по всяка 

от позициите, съответно № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, и констатира, че отговарят на изискванията на 

възложителя. 

Във връзка с изложеното до тук, комисията взе следното РЕШЕНИЕ:  

 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752, 

чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, няма да бъде отворено. 
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Комисията допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници: “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 

121115423, “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК131449898 и “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 участниците, а именно: на 26.01.2018г., от 9.30 

часа, в сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“. 

 

Във връзка с взетите решения, комисията ПРЕДЛАГА: 

 

1. На основание чл.107, т.1 от ЗОП Възложителят да отстрани от участие в процедурата на публично 

състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по 

обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство”“ по обособена позиция № 4 – 

„Хляб и тестени изделия” участника “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752, тъй като е представил неподходяща 

оферта, по см. на т.25 от параграф 2 от ДР на ЗОП, за изпълнение на обособена позиция № 4 – „Хляб и тестени 

изделия”. 

 

Действията на комисията, взетите решения и направените предложения от заседанието, проведено 

на 19.01.2018г. са отразени в Протокол № 1 от 22.01.2018г. 

 

На 26.01.2018г. в 09,30 часа, в сградата на Детска градина № 103 „Патиланско царство“, в изпълнение на 

заповед № 118/26.01.2018г. на Директора на Детска градина № 103 „Патиланско царство“, се събра комисия за 

провеждане на открито заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура 

на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни 

продукти по обособени позиции за нуждите на Детска градина № 103 „Патиланско царство“”, в състав 

Адвокат Росица Маркова Петкова – председател, и Таня Михайлова Тошева и Мария Илиева Стаева – членове. 

На откритото заседание, в съответствие с чл.54, ал.2 от ППЗОП, присъства Стоянка Димитрова Вълчева, в 

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

Председателят на комисията оповести, че комисията не допуска участника “ЕЛИАЗ” ООД с ЕИК 175111752  

до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособената  позиция,  по която кандидатства, а 

именно: обособена позиция № 4 „Хляб и тестени изделия”, и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото 

предложение на участника не се отваря.  

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 

1. “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 - офертата е получена на 18.01.2018г., в 13.21ч., с вх.№ 1-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6 и № 7 

Председателят на комисията оповести, че комисията допуска участника “БЕТИ-М” ЕООД с ЕИК 121115423 до 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по всички обособени позиции, за които 

кандидатства, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни продукти“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е 

предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на 

гр.София, в размер на 17,50 % . 

- по обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е 
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предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. 

София, в размер на 11,00 % . 

- по обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 3 „Риба и рибни продукти” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е 

предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. 

София, в размер на 11,00 % . 

- по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 4 „Хляб и тестени изделия” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е 

предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. 

София, в размер на 11,00 % . 

- по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни“. След като се увери в целостта на плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, 

комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 5 „Пакетирани 

хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ на участника и обяви предложените ценови параметри за 

изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е предложил търговска 

отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в размер на 

10,00% . 

- по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”. След като се увери в целостта на 

плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” по обособена позиция № 6 „Консервирани и замразени храни” на участника и обяви 

предложените ценови параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът 

“БЕТИ-М” ЕООД е предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, 

за региона на гр.София, в размер на 15,50 % . 

- по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “БЕТИ-М” ЕООД е 

предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. 

София, в размер на 15,00 % . 

2. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898  - офертата е получена на 18.01.2018г., в 15.07ч., с вх.№ 3-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7; 

Председателят на комисията оповести, че комисията допуска участника “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898  до 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по всички обособени позиции, за които 

кандидатства, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни продукти“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 16,00 % . 

- по обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 8,00 % . 

- по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни“. След като се увери в целостта на плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, 
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комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 5 „Пакетирани 

хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ на участника и обяви предложените ценови параметри за 

изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е предложил търговска 

отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в размер на 

9,50% . 

- по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”. След като се увери в целостта на 

плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” по обособена позиция № 6 „Консервирани и замразени храни” на участника и обяви 

предложените ценови параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “ИЙТ 

УЕЛ” ЕАД е предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за 

региона на гр.София, в размер на 16,60 % . 

- по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,70 %  

 

3. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 – офертата е получена на 18.01.2018г., в 15.09ч., с вх.№ 4-

ОП/18.01.2018г.; офертата е по позиции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6 и № 7; 

Председателят на комисията оповести, че комисията допуска участника „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 до 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по всички обособени позиции, за които 

кандидатства, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни продукти“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,00 %. 

- по обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,00 %. 

- по обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 3 „Риба и рибни продукти” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,00 %. 

- по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 4 „Хляб и тестени изделия” на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,00 %. 

- по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни“. След като се увери в целостта на плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, 

комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 5 „Пакетирани 

хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ на участника и обяви предложените ценови параметри за 

изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска 
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отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в размер на 

5,00%. 

- по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”. След като се увери в целостта на 

плика и установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” по обособена позиция № 6 „Консервирани и замразени храни” на участника и обяви 

предложените ценови параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът 

„АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за 

региона на гр. София, в размер на 5,00 %. 

- по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“. След като се увери в целостта на плика и 

установи, че същият е непрозрачен и надлежно запечатан, комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“ на участника и обяви предложените ценови 

параметри за изпълнение на поръчката. Съгласно ценовото предложение, участникът „АЛЛУР” ООД е предложил 

търговска отстъпка от средните единични цени на „Сапи“ ЕООД на тези продукти, за региона на гр. София, в 

размер на 5,00 %. 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ. 

1. “БЕТИ-М” ЕООД С ЕИК 121115423 

След като подробно разгледа представеното от участника  ценово предложение, съответно:  

1.1. по обособена позиция № 1 – Мляко и млечни продукти“, комисията констатира, че 

участникът е:  

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 1 – Мляко и млечни продукти“, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.2. по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 
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- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно отразяване на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикулите под №1 /мляно месо, смес телешко и свинско, стандарт „Стара планина”, 

разфасовка по 0,500кг./ и №2 /мляно месо, 100% телешко месо, разфасовка по 0,500кг./, съответно за 0,500 кг, 

въпреки че участникът е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм., в изпълнение на 

изискванията на възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.3. по обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 3- „Риба и рибни продукти”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.4. по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 
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единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.5. по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни”, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно изготвяне на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикул под №26 /мюсли с 40% парченца плод/, съответно за 0,500 кг, въпреки че участникът 

е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм., в изпълнение на изискванията на 

възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“, което 

отговаря на изискванията на възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.6. по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”, комисията констатира, че 

участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно изготвяне на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикули под №15 /замразени броколи/ и №16 /замразен гювеч/, съответно за 2,5 кг., въпреки 

че участникът е заявил искане за средна единична цена за разфасовка 1 кг., в изпълнение на изискванията на 

възложителя. 
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На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 6- „Консервирани и замразени храни”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

1.7. по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “БЕТИ-М” ЕООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, което отговаря на изискванията на възложителя, 

поставени в документацията за обществената поръчка. 

2. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД с ЕИК 131449898 

След като подробно разгледа представеното от участника  ценово предложение, съответно:  

2.1. по обособена позиция № 1 – “Мляко и млечни продукти“, комисията констатира, че 

участникът е:  

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 1 – Мляко и млечни продукти“, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

2.2. по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 
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- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно отразяване на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикулите под №1 /мляно месо, смес телешко и свинско, стандарт „Стара планина”, 

разфасовка по 0,500кг./ и №2 /мляно месо, 100% телешко месо, разфасовка по 0,500кг./, съответно за 0,500 кг, 

въпреки че участникът е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм., в изпълнение на 

изискванията на възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

2.3. по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни”, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно изготвяне на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикул под №26 /мюсли с 40% парченца плод/, съответно за 0,500 кг, въпреки че участникът 

е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм, в изпълнение на изискванията на 

възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“, което 

отговаря на изискванията на възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

2.4. по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”, комисията констатира, че 

участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

http://www.dg103.net/


ДЕТСКА ГРАДИНА №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ” 

ул. „Гинци” №16, тел. 02/9453155, www.dg103.net; e-mail: dg103@abv.bg 
 

11 

 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно изготвяне на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикули под №15 /замразени броколи/ и №16 /замразен гювеч/, съответно за 2,5 кг., въпреки 

че участникът е заявил искане за средна единична цена за разфасовка 1 кг., в изпълнение на изискванията на 

възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 6- „Консервирани и замразени храни”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

2.5. по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът “ИЙТ УЕЛ” ЕАД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, което отговаря на изискванията на възложителя, 

поставени в документацията за обществената поръчка. 

3. „АЛЛУР” ООД с ЕИК 202896153 

След като подробно разгледа представеното от участника  ценово предложение, съответно:  

3.1. по обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни продукти“, комисията констатира, че 

участникът е:  

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 
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- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 1 – Мляко и млечни продукти“, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.2. по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр. София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно отразяване на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикулите под №1 /мляно месо, смес телешко и свинско, стандарт „Стара планина”, 

разфасовка по 0,500кг./ и №2 /мляно месо, 100% телешко месо, разфасовка по 0,500кг./, съответно за 0,500 кг, 

въпреки че участникът е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм., в изпълнение на 

изискванията на възложителя. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.3. по обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 
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След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 3- „Риба и рибни продукти”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.4. по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”, комисията констатира, че участникът 

е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.5. по обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други 

храни”, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. За да приеме предходно изложеното комисията 

съобрази и констатираното некоректно изготвяне на средните единични цени в представения бюлетин на „САПИ“ 

ЕООД по отношение артикул под №26 /мюсли с 40% парченца плод/, съответно за 0,500 кг, въпреки че участникът 

е заявил искане за средна единична цена за разфасовка от един килограм., в изпълнение на изискванията на 

възложителя. 
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На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“, което 

отговаря на изискванията на възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.6. по обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни”, комисията констатира, че 

участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция 6- „Консервирани и замразени храни”, което отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка. 

3.7. по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, комисията констатира, че участникът е: 

- представил  ценово предложение по образец на възложителя;  

- ценово предложение по всички предварително зададени артикули и бюлетин на „Сапи“ ЕООД, съдържащ 

средните единични цени за региона на гр.София за всички артикули, включени в ценовото предложение. 

- в таблицата с единичните цени на предложените артикули е попълнил артикул, разфасовка и единична 

цена, за които е предложена единичната цена, съгласно изискванията на възложителя. 

- в ценовото си предложение е декларирал, че в единичните цени са включени  стойността на всички 

дейности съпътстващи доставката, като транспорт, товаро-разтоварни дейности складови разходи и др. 

- декларира съгласие с предложения от Възложителя начин на плащане на отделните доставки. 

- декларира, че ако бъде избран за Изпълнител за да сключи договор за обществена поръчка ще представи 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

- е представил бюлетин на „САПИ“ ЕООД, актуален към дата 04.01.2018г., за средните единични цени на 

хранителните продукти за региона на гр.София, съгласно изискванията на възложителя. 

След като извърши проверка на предложените от участника единични цени на артикулите хранителни 

продукти, комисията констатира, че участникът не е допуснал аритметична грешка при определянето на 

единичните цени и същите съответстват на средните единични цени по представения бюлетин на „САПИ“  ЕООД 

намалени с процента търговска отстъпка, предложен от участника. 

На основание на гореизложеното комисията счита, че участникът „АЛЛУР” ООД е представил ценово 

предложение по обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“, което отговаря на изискванията на възложителя, 

поставени в документацията за обществената поръчка. 

 

Във връзка с гореизложеното и с цел обективна оценка на ценовите предложения и класиране на 

допуснатите участници, по съответните обособени позиции, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Допуска до класиране участниците по отделните обособени позиции, както следва:  
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1.1. По обособена позиция № 1  - „Мляко и млечни продукти“ - „БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД и „АЛЛУР” 

ООД. 

1.2. По обособена позиция  № 2  „Месо и месни продукти“- „БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД и „АЛЛУР” ООД. 

1.3. По обособена позиция  № 3 - „Риба и рибни продукти”- „БЕТИ-М“ ЕООД и „АЛЛУР” ООД. 

1.4. По обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия” - „БЕТИ-М“ ЕООД и „АЛЛУР” ООД. 

1.5. По обособена позиция  № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ - 

„БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД и „АЛЛУР” ООД. 

1.6. По обособена позиция  № 6  „Консервирани и замразени храни“- „БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД и 

„АЛЛУР” ООД. 

1.7. По обособена позиция  № 7  „Плодове и зеленчуци“- „БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД и „АЛЛУР” ООД. 

 

III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ. 

Комисията пристъпи към изчисление на комплексните оценки на участниците, по всяка обособена позиция, 

по отделните показатели, съгласно методиката, съдържаща се в документацията на обществената поръчка.  

 

1. По обособена позиция № 1 - „Мляко и млечни продукти“ 

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

Изчисление на оценката на участниците: 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1.  

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД  

Участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е предложил търговска отстъпка от 16,00%.  

Оценката на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ТАЛ е: ТАЛ = (100 – 17,5)/(100 – 16,00) х 0,8 =  

 = (82,5/84) х 0,8 = 0,98 х 0,8 = 0,78 точки; 

1.3. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТИУ е: ТИУ = (100 – 17,5)/(100 – 5) х 0,8 =  

 = (82,5/95) х 0,8 = 0,87 х 0,8 = 0,70 точки; 

 

2. По обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти“ 

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД  

Участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е предложил търговска отстъпка от 8,00%. 

Оценката на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ТАЛ е: ТАЛ = (100 – 11)/(100 – 8,00) х 0,8 =  

 = (89/92) х 0,8 = 0,97 х 0,8 = 0,78 точки; 

1.3. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 
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Оценката на „АЛЛУР” ООД ТИУ е: ТИУ = (100 – 11)/(100 – 5) х 0,8 =(89/95) х 0,8 = 0,94 х 0,8 = 0,75 точки; 

 

3. По обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти” 

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТАЛ е: ТАЛ= (100 – 11)/(100 – 5) х 0,8 = =(89/95) х 0,8 = 0,94 х 0,8 = 0,75 точки; 

 

4. По обособена позиция № 4 - „Хляб и тестени изделия” 

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТАЛ е: ТАЛ= (100 – 11)/(100 – 5) х 0,8 = =(89/95) х 0,8 = 0,94 х 0,8 = 0,75 точки; 

 

5. По обособена позиция № 5 - „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“.  

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

Изчисление на оценката на участниците: 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени  в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД  

Участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е предложил търговска отстъпка от 9,50%. 

Оценката на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ТАЛ е: ТАЛ = (100 – 10)/(100 – 9,5) х 0,8 =  

 = (90/90,5) х 0,8 = 0,99 х 0,8 = 0,79 точки; 

1.3. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТИУ е: ТИУ = (100 – 10)/(100 – 5) х 0,8 =  

 = (90/95) х 0,8 = 0,95 х 0,8 = 0,76 точки; 

 

6. По обособена позиция № 6 - „Консервирани и замразени храни“.  
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Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

Изчисление на оценката на участниците: 

1.1. „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ЕООД 

„ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, за 

региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „БЕТИ-М“ ЕООД 

Участникът „БЕТИ-М“ ЕООД е предложил търговска отстъпка от 15,5%. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТАЛ е: ТАЛ = (100 – 16,6)/(100 – 15,5) х 0,8 =  

 = (83,4/84,5) х 0,8 = 0,99 х 0,8 = 0,79 точки; 

1.3. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТИУ е: ТИУ = (100 – 16,6)/(100 – 5) х 0,8 =  

 = (83,4/95) х 0,8 = 0,88 х 0,8 = 0,70 точки; 

 

7. По обособена позиция № 7 - „Плодове и зеленчуци“ 

Тъй като всички артикули хранителни продукти по настоящата обособена позиция са включени в 

представените от участниците бюлетини на „Сапи“ ЕООД за средните единични цени на хранителните продукти 

за региона на гр. София, оценката на ценовите предложения на всички участници, комисията прилага само 

показателя „Цена по бюлетин на САПИ“ (Т) от методиката за изчисление. 

Изчисление на оценката на участниците: 

1.1. „БЕТИ-М“ ЕООД 

„БЕТИ-М“ ЕООД, като участник предложил най-висока отстъпка от получава от усреднените цени на едро, 

за региона на град София, на хранителните продукти, предмет на настоящата обособена позиция, включени в 

бюлетина на „САПИ“ ЕООД получава максимален бал равен на 1. 

Оценката на „БЕТИ-М“ ЕООД ТБМ е: ТБМ = 1 х 0,8 = 0,8 точки; 

1.2. „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД  

Участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е предложил търговска отстъпка от 5,7 %. 

Оценката на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД ТАЛ е: ТАЛ = (100 – 15)/(100 – 5,7) х 0,8 =  

 = (85/94,3) х 0,8 = 0,90 х 0,8 = 0,72 точки; 

1.3. „АЛЛУР” ООД 

Участникът „АЛЛУР” ООД е предложил търговска отстъпка от 5 %. 

Оценката на „АЛЛУР” ООД ТИУ е: ТИУ = (100 – 15)/(100 – 5) х 0,8 =  

 = (85/95) х 0,8 = 0,89 х 0,8 = 0,71 точки; 

 

На основание взетите решения комисията извършва класиране на участниците по отделните обособени 

позиции, както следва: 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

По обособена позиция № 1 - „Мляко и млечни продукти“ 

 –  на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 17,5%;  

 –  на второ място класира участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с 0,78 точки, предложил търговска отстъпка 16 %; 

-  на трето място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,70 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

По обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти“  

– на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 11 %;  

 – на второ място класира участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с 0,78 точки, предложил търговска отстъпка 8 %; 
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– на трето място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,75 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

По обособена позиция № 3 - „Риба и рибни продукти” 

– на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 11 %;  

 – на второ място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,75 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

По обособена позиция № 4 – „Хляб и тестени изделия” 

– на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 11 %;  

 – на второ място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,75 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

 По обособена позиция  №  5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ 

– на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 10 %;  

 – на второ място класира участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с 0,79 точки, предложил търговска отстъпка 9,5 %; 

– на трето място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,76 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

По обособена позиция  №  6 – „Консервирани и замразени храни“  

– на първо място класира участника„ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 16,6 %;  

 – на второ място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,79 точки, предложил търговска отстъпка 15,5%; 

– на трето място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,70 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

По обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“ 

– на първо място класира участника „БЕТИ-М“ ЕООД с 0,8 точки, предложил търговска отстъпка 15 %;  

 – на второ място класира участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с 0,72 точки, предложил търговска отстъпка 5,7 %; 

– на трето място класира участника „АЛЛУР“ ООД с 0,71 точки,  предложил търговска отстъпка 5 %. 

 

На основание взетите решения и направеното класиране на участниците по всяка обособена позиция, 

комисията прави следнитe 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство”“ по обособена позиция №1 - „Мляко и млечни продукти“ участника  „БЕТИ-М“ЕООД, 

класиран на първо място по обособената позиция. 

2. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство”“ по обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“ участника „БЕТИ-М“ЕООД, 

класиран на първо място по обособената позиция. 

3. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство”“ по обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти” участника „БЕТИ-М“ЕООД, 

класиран на първо място по обособената позиция. 

4. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство”“ по обособена позиция №4 „Хляб и тестени изделия” участника „БЕТИ-М“ЕООД, 

класиран на първо място по обособената позиция. 

5. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство”“ по обособена позиция №5 „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и 

други храни“ участника „БЕТИ-М“ЕООД , класиран на първо място по обособената позиция. 

 6. Възложителят със свое решение да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 
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