
На 08.07.2015 г. се състоя поредното заседание на комисия, назначена 
със Заповед № РД-12-592/12.06.15 г. на Кмета на Община Нова Загора.

Комисията започна работа и установи, че в определения срок са 
постьпили изисканите от определените участници по реда на чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП документи.

Комисията съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП присгьпи 
към проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя, и установи следното:

В определения от комисията срок участникът ДЗЗД „Обединение КФН- 
ИДА", гр. Стара Загора представи изисканите от комисията документи. След 
като се запозна с представените документи, комисията прие, че офертата на 
ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора отговаря на предварително 
обявените изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат 
до по-нататъшното участие в лроцедурата.

В определения от комисията срок участникът „Ес енд ди Корпорейшън" 
ЕООД, гр. Пловдив представи изисканите от комисията документи. След като 
се запозна с представените документи, комисията прие, че офертата на „Ес 
енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив отговаря на предварително 
обявените изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат 
до по-нататъшното участие в процедурата.

В определения от комисията срок участникът „Валентино НЗ" ЕООД, гр. 
Нова Загора представи изисканите от комисията документи. След като се 
запозна с представените документи, комисията прие, че офертата на 
„Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора отговаря на предварително обявените 
изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до по- 
нататъшното участие в процедурата.

Комисията разгледа документите в плик № 2 на участниците, установи, че 
съответстват на изискванията на възложителя и реши ценовите предложения 
да се отворят на 13.07.2015г. За датата и часа на отваряне на ценовите 
предложения, участниците бяха уведомени писмено. Датата, часа и мястото 
на отваряне на ценовите предложения бе обявено чрез съобщение в 
профила на купувача.

На 13.07.2015 г. комисията продължи своята работа и отвори ценовите 
предложения на допуснатите участници. В определения час на заседанието 
на комисията присъстваха представители на ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", 
гр. Стара Загора и „Валентино НЗ" ЕООД.

Преди да лристъпи към отваряне на ценовите предложения комисията 
обяви на присьстващите, че тъй като единия от участниците (МИРА ФУУД 
ЕООД, гр. Пловдив) в процедурата е специализирано предприятие, вписано в 
в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания и който 
участва по обособена позиция № б "Плодови и зеленчукови консерви и други 
продукти" съгласно изискванията на ЗОП и условията заложени в



документацията ценовите предложения по тази обособена позиция на 
останалите участници няма да се отварят.

Комисията обяви предложените единични цени от участниците за 
определените позиции.

Ценовите предложения на участниците се подписаха от присъстващия 
управител на „Валентино НЗ" ЕООД.

При обявяване на ценовото предложение на участника „Ес енд ди 
Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив по обособена позиция № 3 "Др. 
хранителни продукти" се консгатира, че участникът не е посочил цена за два 
от артикулите от позицията: № 17 „Елда - кг." и № 56 „Соя - кг.".

Комисията провери съответствието на ценовите оферти с изискванията 
на възложителя.

Обявения критерий за оценка е „най-ниска цена", като по позициите: 
„Месо и месни продукти", „Мляко и млечни изделия", „Др. хранителни 
продукти", „Плодове и зеленчуци", „Хляб и хлебни изделия", оценяването се 
извършва по критерий „най-ниска цена", като посочените единични цени за 
предвидените в обособената позиция артикули, с оглед обявеното 
количество формират предложената цена за обособената позиция. За 
позиция „Плодови и зеленчукови консерви и други продукти" оценяването се 
извършва по критерий „най-ниска цена" поотделно за всеки артикул 
включен в обособената позиция, като посочените единични цени за 
предвидените артикули, с оглед обявеното количество формират 
предложената цена за определен артикул.

Непосочване от участника „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив 
на цена за определени артикули от позицията "Др. хранителни продукти" 
води до несъответствие на офертата с предварително обявените условия на 
възложителя.

С оглед на това и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията 
предлага:

Участникът „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив да бъде 
отстранен от участие в процедурата по отношение на позиция № 3 "Др. 
хранителни продукти".

След като извърши изчисленията (отразени в таблица Приложение № 1 
към настоящия протокол) за определяне на цената за обособена позиция с 
оглед на заявените от участниците единични цени и обявените количества, 
комисията установи:

Участниците предлагат следните ценови предложения:

1. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив предлага цена по обособена 
позиция: № 3 "Др. хранителни продукти" - 75236,99 лева с ДДС.

2. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив предлага следните цени по обособени 
позиции:

№ 1 „Месо и месни продукти" - 96625,1 лева с ДДС.
№ 2 „Мляко и млечни изделия" - 92771,15 лева с ДДС.
№ 3 „Др. хранителни продукти" - 75662,76 лева с ДДС.
№ 4 „Плодове и зеленчуци" - 106508,56 лева с ДДС.
№ 5 „Хляб и хлебни изделия" - 30106,37 лева с ДДС.

3. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево предлага следните цени по обособени 
позиции:

№ 1 „Месо и месни продукти" - 112522,9 лева с ДДС.



№ 2 „Мляко и млечни изделия" - 100285,31 лева с ДДС.
№ 3 „Др. хранителни продукти" - 67662,82 лева с ДДС.
№ 4 „Плодове и зеленчуци" - 126489,4 лева с ДДС.
№ 5 „Хляб и хлебни изделия" - 35441,95 лева с ДДС.

4. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора предлага цена по 
обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти" - 110554,8 лева с ДДС.

5. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив - по обособена позиция № 6 "Плодови и 
зеленчукови консерви и други продукти" в оценяването участва само 
ценовото предложение на „Мира Фууд" ЕООД. Цените за отделните артикули 
са отразени в таблица Приложение № 1.

6. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив предлага следните цени по 
обособени позиции:

№ 1 „Месо и месни продукти" - 99395,58 лева с ДДС.
№ 2 „Мляко и млечни изделия" - 85021,4 лева с ДДС.
№ 4 „Плодове и зеленчуци" - 124360 лева с ДДС.

7. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора предлага следните цени по 
обособени позиции:

№ 1 „Месо и месни продукти" - 104371,5 лева с ДДС.
№ 2 „Мляко и млечни изделия" - 97575,66 лева с ДДС.
№ 3 „Др. хранителни продукти" - 66697,24 лева с ДДС.
№ 4 „Плодове и зеленчуци" - 128971,45 лева с ДДС.
№ 5 „Хляб и хлебни изделия" - 31320,3 лева с ДДС.

8. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора предлага цена по обособена 
позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия" - 33155,4 лева с ДДС.

9. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора предлага цена по обособена позиция № 5 
„Хляб и хлебни изделия" - 34720,97 лева с ДДС.

Изхождайки от заложения критерий за оценка на офертите, комисията 
класира участниците, както следва:

За позиция № 1 „Месо и месни продукти":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
IV. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора
V. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № 2 „Мляко и млечни изделия":

I. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
IV. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № 3 „Др. хранителни продукти":



I. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
II. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево
III. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив
IV. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив

За позиция № 4 „Плодове и зеленчуци":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
И. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево
IV. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора

За позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
III. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора
IV. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора
V. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № б "Плодови и зеленчукови консерви и други продукти":

I. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив

Съгласно изискванията на възложителя и условията за участие в 
процедурата, комисията сравни ценовите предложения на участниците и 
представената от „САПИ" ООД, гр. София справка относно средните цени на 
едро за Сливенска облает за отделните позиции, извлече процентного 
съотношение между цените, съгласно Приложение 2, което е неразделна 
част от настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя 
договор за изпълнение на обществена поръчка "Периодична доставка на 
хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на 
територията на Община Нова Загора" да се сключи с класираните на първо 
място по обособените позиции, както следва:

позиция № 1 „Месо и месни продукти": „Надежда 2000" ЕООД, гр. 
Пловдив.

позиция № 2 „Мляко и млечни изделия": „Ес енд ди Корпорейшън" 
ЕООД, гр. Пловдив.

позиция № 3 „Др. хранителни продукти": „Валентино НЗ" ЕООД, гр. 
Нова Загора.

позиция № 4 „Плодове и зеленчуци": „Надежда 2000" ЕООД, гр. 
Пловдив.

позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия": „Надежда 2000" ЕООД, гр. 
Пловдив.



позиция № б "Плодови и зеленчукови консерви и други продукти": 
„Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив.

Настоящия протокол е изготвен съгласно изискванията на чл. 72 от 
ЗОП и предаден на възложителя на 16.07.2015 г.


