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ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 
4150 град Раковски, област Пловдивска, община Раковски,  

ул. „Цанко Церковски” № 44,  

тел. 0884 292 910 

   

П Р О Т О К О Л  № 3  
 

 от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 г. на изп.ф. 

Директор на ДГ „Щастливо детство“ град Раковски за възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

"Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска”  

по обособени позиции: 

- Обособена позиция № 1 „Хляб” 

- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” 

- Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци” 

 

     Днес, 27.07.2020 г. в 08,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 

г. на Силвия Шаркова – изпълняващ функциите Директор на ДГ „Щастливо детство“ 

град Раковски, упълномощена със Заповед № 293/03.06.2020 г. на Величка Печева – 

Директор, в състав:   

Председател: Пенка Романска – ЗАС при ДГ „Щастливо детство“; 

Членове:  

1. Ралица Станчева – Гл. счетоводител при ДГ „Щастливо детство“; 

2. Мария Ружина – Гл. готвач при ДГ „Щастливо детство“, 

   

 Заседанието се провежда за отваряне и оповестяване на Ценовите предложения 

на допуснатите участници:  

 „АБВ-3“ ЕООД 

 „МИГ-6“ ООД 

 „БОР-ЧВОР“ ЕООД 

 „ЕЛИАЗ“ ООД 

 „ШЕРИ 61“ ЕООД  

 „КЕЙСИ-65“ ЕООД 
 

 Председателят на Комисията докладва, че предвид посоченото в Протокол № 

2/21.07.2020 г. от заседанието на Комисията, съгласно изискванията на чл. 57 ал. 3 от 

ППЗОП, е изготвено Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите 

предложения и същото е качено на Профила на купувача ДГ „Щастливо детство“ на 

22.07.2020 г.. 

  

 На заседанието на Комисията не се явиха и не присъстваха лица, съгласно чл. 54 

ал. 2 от ППЗОП. 

 

 Преди отваряне на Ценовите предложения, Комисията се увери в целостта на 

пликовете, съдържащ Ценовите предложения на допуснатите участници, както и 
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наличието на подписите върху плика, поставени на заседанието от 08.07.2020 г., 

надлежно отразени в Протокол № 1 от работата на Комисията.  

 Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на 

участниците по реда на обособените позиции, както следва: 
1. За - Обособена позиция № 1 „Хляб” 

1.1. „МИГ-6“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.1. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 

поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 3748,50 лева, без ДДС.  

1.2. „ЕЛИАЗ“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.1. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 

поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 3150,00 лева, без ДДС.  

 

 
2. За - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

2.1. „АБВ-3“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.2. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 

поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 13179,20 лева, без ДДС.  
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3. За ПОЗИЦИЯ № 3 „Мляко и млечни продукти”: 

3.1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.3. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 

обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 22530,08 лева, без ДДС.  

 
4. За ПОЗИЦИЯ № 4 „Пакетиран продукти”: 

4.1. „ШЕРИ-61“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.4. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 

обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 10245,46 лева, без ДДС.  

 
5. За ПОЗИЦИЯ № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”: 

5.1. „КЕЙСИ-65“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.5. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 

обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 16670,00 лева, без ДДС.  
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 Комисията, на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, пристъпи към класиране на 

Ценовите предложения, съобразно заложения от Възложителя критерий: „Най-ниска 

цена“ (най-ниска предложена обща цена за позицията). 

 С оглед гореизложеното, Комисията  р е ш и: 

 КЛАСИРА УЧАСТНИЦИТЕ в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание, съгласно чл. 178 – 181 от ЗОП с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община 

Раковски, област Пловдивска” по обособени позиции,  
както следва: 

   

За обособена позиция № 1: „Хляб“: 

1. „ЕЛИАЗ“ ООД – 3150,00 лева, без ДДС. 

2. „МИГ-6“ ООД – 3748,50 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 2: „Месо и месни продукти“: 

1. „АБВ-3“ ЕООД – 13179,20 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“: 

1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД – 22530,08 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 4: „Пакетирани продукти“: 

1. „ШЕРИ-61“ ЕООД – 10245,46 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“ 

1. „КЕЙСИ-65“ ЕООД – 16670,00 лева, без ДДС. 

 

  

 С оглед така извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя – 

Директора на ДГ „Щастливо детство“ да възложи изпълнението на обществената 

поръчка на участника, класира на първо място за съответната обособена позиция, при 

условията на приетата оферта и протоколите на Комисията.  

 С така извършените действия, Комисията приключи своята работа по 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите в настоящата обществена поръчка. 

  

  

 Настоящият протокол, съставен на основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП се състои от 5 

(пет) страници и е съставен в 1 (един) екземпляр, който ще се съхранява към 

документацията на процедурата и заедно с цялата документация от процедурата се 

предава на Възложителя, съгл. чл. 106 от ЗОП.  

 

 Неразделна част от настоящия Протокол са Протокол № 1/08.07.2020 г. и 

Протокол № 2/21.07.2020 г..  

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:  

Председател: ............................................................... /п/ 

Пенка Романска - ЗАС 
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Членове: ........................................................................../п/ 

Ралица Станчева – Гл. счетоводител 

 

...................................................................................../п/ 

Мария Ружина – Гл. готвач 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4 т. 1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Приел Протоколите и документацията по процедурата:  

 

22.07.2020 г., 10,30 часа …………………….. /п/ 

  Величка Печева – Директор на ДГ „Щастливо детство“ гр. Раковски 

 

 

 

22.07.2020 г., 10,00 часа  

УТВЪРДИЛ: ………………………… /п/ 

 Величка Печева – Директор на ДГ „Щастливо детство“ гр. Раковски 


