
ПРОТОКОЛ №2 

 

Днес, 28.02.2020 г., се събра комисията в състав от редовните си членове, като 

продължи работата си в съответствие с разпоредбите на чл. 61 от ППЗОП.  

С писмо с Изх.№16/20.02.2020 г. от участника „С плюс Н“ ООД, за когото беше 

установено наличието на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, беше изискана подробна 

писмени обосновки за начина на образуване на предложената от него обща цена за 

изпълнение на обособена позиция № 6 на поръчката. Писмото е изпратено чрез електронна 

поща, до електронния адрес, посочени от участника. 

В законоустановения срок е постъпила обосновка от участника с вх. №56/25.02.2020 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане и преценка на представена обосновка. 

В обосновката, участникът посочва, че е специализирано в производството на 

зеленчуци и плодове и предоставя на производителите на консерви суровини за 

производството им, което води до договаряне на минимални цени. 

- в табличен вид е представена калкулация на ценообразуването, за всеки един 

продукт от ОП 6, като е посочена информация за: себестойност – за стоките собствено 

производство; покупна цена; разходи за опаковка и транспорт; административни разходи; 

размерът на калкулираната търговска печалба; предоставени са: заверено копие на 

предварителен договор за изработка, Регистрационна карта на земеделски производител, 

както и заверени копия на фактури за покупка на част от продуктите. 

След като се запозна с представените документи, комисията приема за обективни 

обстоятелствата, посочени в обосновката, които обосновават наличието на изключително 

благоприятни условия и икономичност при изпълнение на доставките. 

Представената обосновка обхваща начина на образуване на единичните цени на 

всички продукти от ОП 6 и обосновава предложената от участника общата стойност на 

Ценовото предложение за ОП 6. Представена е подробна калкулация на ценообразуването, 

от която е видно, че предложените цени са обективно формирани при спазване на пазарните 

и конкурентни принципи (с включени съответните разходи и търговска печалба), и по-

ниските единични цени за доставка са в резултат наличието на постигнати благоприятни 

ценови условия и икономичност. Представената калкулация е пълна и аритметично вярна. 

Комисията приема за обективно и изключително благоприятно обстоятелството, 

че  „С ПЛЮС Н“ ООД е производител на голяма част от плодовете и зеленчуците, 

представляващи основна суровина за производство на продуктите, предмет на възлагане на 

обособената позиция. Това безспорно води до икономичност при изпълнението на 

доставките, тъй като няма да се налага да закупува основни суровини за производство на 

продуктите, които са голям процент от продажната цена на стоките.  

Като взе предвид, че с представената обосновка, участникът обосновава и доказва по 

безспорен начин причините и обстоятелствата, довели до представяне на Ценово 

предложение за ОП 6, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници, комисията единодушно приема писмената 

обосновка за ОП 6 на „С ПЛЮС Н“ ООД, с мотива, че представената обосновка е пълна 

и обективна относно обстоятелствата, посочени в нея. 

 Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по ОП 6, съгласно избрания 

критерий за възлагане – „най-ниска цена“. На база извършената оценка участниците се 



 

подреждат в следните низходящи редове според най-високо оценените на база 

предложените от тях общи цени за изпълнение на поръчката:  

За ОП 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци“:  

- Офертата на „С плюс Н“ ООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 6 – 

8778,75 лева;  

- Офертата на „Мира фууд“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за ОП 6 

– 9454,60 лева;  

- Офертата на „Фантастика 2002“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 6 – 10315,08 лева;  

- Офертата на „Надежда 2000“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 6 – 11798,90 лева; 

- Офертата на „Петров Комерс“ ЕООД, с обща стойност на ценовото предложение за 

ОП 6 – 12641,40 лева.  

 Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 7 ППЗОП, 

като пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние на 

допуснатите до участие и оценени оферти в низходящ ред. 

 Обособена позиция №6 

 1. Участникът „С плюс Н“ ООД е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 2. Участникът „Мира фууд“ ЕООД е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствието си с критериите за подбор като е представил еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица. Съгласно представените документи и информация участникът не 

предвижда използването на подизпълнители и/или трети лица за изпълнение предмета на 

поръчката.  

 При преглед на представените документи, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Във 

връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът е в съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 След като установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участника по обособена позиция №6, комисията извърши следното 

класиране: 

 Обособена позиция № 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и 

зеленчуци“ 

1-во място: „С плюс Н“ ООД 

2-ро място: „Мира фууд“ ЕООД 

 С това в 12:45 часа комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване 

на постъпилите оферти по ОП 6 за участие в обществената поръчка.  



 

 Настоящият протокол се състои от три страници. Протоколът е съставен в процеса на 

работа по провежданe на процедурата като се завърши в пълен обем на дата 28.02.2020 г., 

когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията. 

  

ЗА КОМИСИЯТА: 

             

/Наталия Видолова/ /П/ 

/Николина Калайджиева/ /П/             

/Пенка Коджабашева/ /П/ 

 


