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    П Р О Т О К О Л   №3 

във връзка с чл.72 от ЗОП  

От дейността на комисия, назначена със Заповед №389/09.04.2015 г. на Кмета на 
община Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, 
публикувана в РОП с идент № 00661-2015-0003, с предмет: „Доставка на хранителни 
стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна 
кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене”: Обособена 
позиция № 1 / Доставки на: - месо, месни продукти, риба, яйца; - мляко и млечни продукти;- 
плодове и зеленчуци; -пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено 
пюре; 

Състав на комисията, съгласно Заповед №389/09.04.2015 г.: 

Председател: 
          Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИР и ОП” в Община Белене 

         Членове:  

1. Румен Джантов - юрист
2. Антон Антонов - финансов контрольор в Община Белене, магистър "Икономист-
счетоводител" със сертификат за ВО в публичния сектор №00576/24.11.2008г. 
издаден от Министъра на финансите; 
3. Анна Несторова – гл. експерт Здравни и социални дейности, образование и
МКБППМН; 
4. Диана Колева – инспектор хранене.

На 18/05/2015г., от 14:00ч. в зала №26 в сградата на Община Белене, бяха отворени от 
Комисията и оповестени ценовите предложения по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП на допуснатите 
до този етап участници по смисъла на 69а ал.1 от ЗОП. Отварянето на пликовете с 
предлагана цена бе извършено по реда на постъпването на офертите. Отварянето се извърши 
публично. 

На откритото заседание на комисията присъстваха следните лица представители на 
участниците: 

1. Антон Антонов - представител на ЕТ „Нове Инженеринг - Антон Антонов”;
2. Таня Дауд - представител на „Евелин Комерс” ООД;

Председателят на комисията оповести на присъстващите лица допуснатите до етапа 
на отварянето на плик №3 оферти, по смисъла на чл.69а ал.1 ЗОП и съгласно Протокол №2 
от 08.05.2015 г. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата 
за масово осведомяване  както и други лица, освен посочените по-горе представители на 
участници. Комисията премина към отваряне на Пликовете № 3 – предлагана цена на 
допуснатите участниците, по реда на постъпване на офертите. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232303839
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 Председателят на комисията отвори и оповести пред присъстващите направените 
ценови предложения които са както следва: 
 

  1. „Метро Кеш Енд Кери” ЕООД: 
 
Кратко описание на съдържанието на плик 3 на участника „Метро Кеш Енд 

Кери” ЕООД: 
 

-   Ценово предложение – 8 /осем/ листа; 
- Електронен носител - 1 бр.; 

      - Сбор от всички единични с вкл. ДДС (колона 5 в ценовото предложение) по артикулите 
в отделни групи храни, предложени от участника: 
 
I. Месо, месни продукти, риба, яйца: 116.18 лв.; 
II. Мляко и млечни продукти 48.08 лв.; 
III. Плодове и зеленчуци: 29.52 лв.; 
IV. Пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре: 20.18 лв.; 
 
 Общ сбор за този участник I+II+III+IV= 213.96 лв. - по смисъла на предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с одобрените с решението за 
откриване на процедурата - (виж т.VI от Решение №193/27.02.2015г.) и т. 1 и т.2 от 
попълнения от участника обр.№11.1 "Ценово предложение" - получената стойност при 
този сбор е оценявания показател и се взема предвид при класирането на участника, 
както и при проверка съответствието на ценовото му предложение съгласно чл.70 ал.1 
и следв. от ЗОП; 
 
 - Справка на САПИ за осреднените цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион 
Плевен към 20.03.2015г.  
 
 Съгласно чл.69а ал.3 изречение последно от ЗОП, комисията предложи на един от 
присъстващите представители на участниците, да подпише ценовата оферта на Метро Кеш 
Енд Кери ЕООД. Ценовата оферта бе подписана от представителя на ЕТ "Нове Инженеринг - 
Антон Антонов" - Антон Антонов. 
 

2. ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антонов”: 
 
Кратко описание на съдържанието на плик 3 на участника ЕТ „Нове 

Инженеринг-Антон Антонов”: 
 

-   Ценово предложение – 8 /осем/ листа; 
- Електронен носител - 1 бр.; 

      - Сбор от всички единични с вкл. ДДС (колона 5 в ценовото предложение) по артикулите 
в отделни групи храни, предложени от участника: 
 
I. Месо, месни продукти, риба, яйца: 84.58 лв.; 
II. Мляко и млечни продукти 36.58 лв.; 
III. Плодове и зеленчуци: 39.90 лв.; 
IV. Пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре: 13.95 лв.; 
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 Общ сбор за този участник I+II+III+IV= 175.01 лв. - по смисъла на предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с одобрените с решението за 
откриване на процедурата - (виж т.VI от Решение №193/27.02.2015г.) и т. 1 и т.2 от 
попълнения от участника обр.№11.1 "Ценово предложение" - получената стойност при 
този сбор е оценявания показател и се взема предвид при класирането на участника, 
както и при проверка съответствието на ценовото му предложение съгласно чл.70 ал.1 
и следв. от ЗОП; 
 
 - Справка на САПИ за осреднените цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион 
Плевен към 20.03.2015г.  
 
 Съгласно чл.69а ал.3 изречение последно от ЗОП, комисията предложи на един от 
присъстващите представители на участниците, да подпише ценовата оферта на ЕТ "Нове 
Инженеринг - Антон Антонов". Ценовата оферта бе подписана от представителя на "Евелин 
Комерс" ООД - Таня Дауд. 
 

3. „Евелин Комерс” ООД: 
 
Кратко описание на съдържанието на плик 3 на участника „Евелин Комерс” 

ООД: 
 

-   Ценово предложение – 7 /осем/ листа; 
- Електронен носител - 1 бр.; 

      - Сбор от всички единични с вкл. ДДС (колона 5 в ценовото предложение) по артикулите 
в отделни групи храни, предложени от участника: 
 
I. Месо, месни продукти, риба, яйца: 91.68 лв.; 
II. Мляко и млечни продукти 39.80 лв.; 
III. Плодове и зеленчуци: 46.45 лв.; 
IV. Пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре: 14.71 лв.; 
 
 Общ сбор за този участник I+II+III+IV= 192.64 лв. - по смисъла на предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с одобрените с решението за 
откриване на процедурата - (виж т.VI от Решение №193/27.02.2015г.) и т. 1 и т.2 от 
попълнения от участника обр.№11.1 "Ценово предложение" - получената стойност при 
този сбор е оценявания показател и се взема предвид при класирането на участника, 
както и при проверка съответствието на ценовото му предложение съгласно чл.70 ал.1 
и следв. от ЗОП; 
 
 - Справка на САПИ за осреднените цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион 
Плевен към 20.03.2015г.  
 
 Съгласно чл.69а ал.3 изречение последно от ЗОП, комисията предложи на един от 
присъстващите представители на участниците, да подпише ценовата оферта на Евелин 
Комерс ООД. Ценовата оферта бе подписана от представителя на ЕТ "Нове Инженеринг - 
Антон Антонов" - Антон Антонов. 

 
 С извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи и след напускане на присъстващите участници, комисията продължи работата си 
при закрити врата при разглеждане на ценовите предложения за съответствието им с 
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предварително поставените и обявени изисквания на възложителя, тяхната проверка, оценка 
и класиране на офертите, респективно - на участниците. 
 
 На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, Комисията пристъпи към проверка за наличието на 
ценово предложение с вкл. ДДС (Общ сбор на всеки участник по I+II+III+IV с вкл. ДДС от 
плик №3 на участника), което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
Резултатите от проверката са отразени в табличен вид по –долу. 

 

№ 
Наименование на 

участника 

Ценово 
предложение(о
ценяван 
показател - 
Общ сбор за 
този участник 
I+II+III+IV= с 
вкл. ДДС от 
плик №3 на 
участника) на 
проверявания 
участник, ( Y ) 

Средна стойност на 
предлагана цена с 
ДДС(оценяван 
показател) на 
останалите 
участници, ( Ср.А)* 

Процентно 
съотношение 
м/у Ср.А и Y, 
(P) 

1. 
„Метро Кеш Енд Кери 
България” ЕООД, гр. 

София 
213.96 лв. (2+3)/2=183.83 лв. - 

2. 
ЕТ „Нове Инженеринг - 
Антон Антонов”, гр. 

Свищов 
175.01 лв. (1+3)/2=203.30 лв. 

13.92 

3. 
„Евелин Комерс” ООД,  

гр. Плевен 192.64 лв. (1+2)/2=194.49 лв. 0.95 

 
Метод на изчисление на процентното съотношение на средната стойност на 

индивидуалните ценови  предложения на останалите участници и предлаганата цена на 
проверявания участник (P): 
 
Ср. А – Y  x 100 = P 
    Ср.А 

 
Заключение: Видно от резултатите, не са налице ценови предложения, които да 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по показателя за оценка. 

 
На основание чл.70, ал.1 и следващите от ЗОП, чл.71, ал.1 и ал.3 от ЗОП 

комисията, 
     
    Р Е Ш И :  

 
 I. Съгласно резултатите, получени при разглеждане и оценяване на ценовите 
предложения в пликовете №3 на участниците, допуснати до етап  разглеждане и оценяване 
на ценовите предложения, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, във вр. с чл.71 ал.3 от ЗОП, 
комисията класира участниците, както следва: 
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