
ПРОТОКОЛ №3 
от заседание на комисията, 

назначена със Заповед №294/05.08.2014г. на Директора на ЦДГ №46 “Слънчева дъга”, Барна по 
разглеждане на ценовйте оферти за участие в открита процедура по ЗОП

Днес, 22.10.2014г. от 10.00 часа, в учителска стая при ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, гр. Варна, ул. Гладстон №5, във 
връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“- гр. Варна по 
обособени позиции”, комисия в състав:

Председател: Анелия Бодичева - пом. директор УТД при ЦДГ №46 Слънчева дъга, Варна 
Членове: 1. Мирослава Георгиева Димитрова - гл. счетоводител при ЦДГ №46 Слънчева дъга, Варна
2. Стилияна Събева Стаменова - външен експерт, правоспособен инженер-технолог
3. адв. Петя Патлеева - външен експерт, правоспособен юрист
4. Димитричка Алексиева Карачорова - външен експерт икономист, член на Сдружение “Училищно настоятелство 

на ЦДГ №46 „Слънчева дъга”,
пристъпи към разглеждане на постъпилите ценови оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет 

“Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева 
дъга - гр. Варна по обособени позиции”.

I. Председателят на комисията откри заседанието и информира членовете на комисията, че Протокол №2 от 
08.10.2014г. е изпратен до всички участници в процедурата на 15.10.2014г. (съгласно Фактура№ 0307047936/15.10.2014г., 
издадена от Български пощи ЕАД и фискален бон 00313628/15.10.2014г., 15,20ч.) и е публикуван на 15.10.2014г. на 
официалния сайт на ЦДГ 46 „Слънчева дъга“ (www.slanchevadaga.com), в раздел „Профил на купувача“ ). Съгласно Известия 
за доставяне -  обратни разписки издадени от Български пощи, ЕАД, Протоколът е получен както следва:

1. “ВАКЛИНОВ” ЕООД -  ИД PS 9002 006YJX С от 21.10.2014г.; оп.269 № 12
2. “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД -  ИД PS 9002 006YKC S, 18.10.2014г.; кн.242 №9
3. “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД -  ИД PS 9002 006YKG W, 18.10.2014г.; кн.242 №8

До датата на провеждане на настоящото заседание на Комисията, в деловодството на детското заведение не е 
получено Известие за доставяне-обратна разписка за писмо, изпратено на 15.10.2014г. до “СТЕЛИТ - 1” ЕООД. 
Председателят информира членовете, че се е свързал по телефона с управител на Клон 2 на Български пощи, ЕАД, гр.Варна и 
е бил информиран, че към момента на запитването (21.10.2014г.) пратката се намира в пощенски клон в гр.Севлиево, тъй като 
не е потърсена от получателя. Председателят на Комисията се е свързал по телефона с представител на “СТЕЛИТ - 1” ЕООД 
и го е поканил на настоящето заседание на Комисията.

Комисията констатира, че към 10.15 часа на 22.10.2014г. не е пристигнал нито един представител на участник в 
процедурата, не присъстват и представители на средствата за масово осведомяване или представител на неправителствени 
организации. След направени разисквания комисията установи, че са предприети всички законовоизискуеми действия по 
осигуряване на публичност при отваряне на ценовите оферти на участниците, поради което:

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите оферти на участниците по реда на подаване на 
документите за участие, описани подробно в Протокол № 1/05.08.2014г. от заседание на комисията, назначена със 
Заповед №294/05.08.2014г. на Директора на ЦДГ №46 “Слънчева дъга”. Преди самото отваряне на пликовете 
председателят на комисията ги показа на останалите членове на комисията и с оглед доказване ненарушаването 
целостта на пликовете преди отварянето им, предвид отсъствие на участниците или техни представители при 
отварянето на пликовете, членовете на комисията положиха подписите си от външната страна на всеки един от 
пликовете, преди отварянето им.

1. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, с изписани 
позициите, за които Участникът кандидатства, а именно: Поз.2, Поз.З, Поз.4, Поз.5, Поз.7. Върху плика са изписани 
името на участника“ВАКЛИНОВ”ЕООД, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Комисията констатира 
съдържание на пет непрозрачни плика с надпис „Предлагана цена“ за всяка една от позициите, за които Участника 
кандидатства, а именно: Поз.2, Поз.З, Поз.4, Поз.5, Поз.7. Комисията отвори последователно петте плика и 
констатира във всеки един от тях наличието на папка със съдържание „Предлагана цена“ за всяка една конкретна 
позиция по образец на Възложителя, както е посочено по-долу в таблица.

2. Комисията пристъпи към отваряне на запечатани непрозрачни пликове с надпис Плик №3 „Предлагана цена“, с
изписана позиция, а именно: Поз.1, Поз.2, Поз.З, Поз.4, Поз.5, Поз.6, Поз.7, Поз.8. Върху пликовете е изписано
името на участника“СТЕЛИТ 1”ЕООД. Комисията отвори последователно осемте плика и констатира във всеки 
един от тях наличието на папка със съдържание „Предлагана цена“ за всяка една конкретна позиция по образец на 
Възложителя, както е посочено по-долу в таблица.

3. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан непрозрачен плик на „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ ООД с надпис 
Плик №3 „Предлагана цена“, с изписани позициите, за които Участникът кандидатства, а именно: Поз.2, Поз.5, 
Поз.6, Поз.7, Поз.8. Комисията констатира съдържание на пет непрозрачни плика с надпис Плик №3 „Предлагана 
цена“ за всяка една от позициите, за които Участникът кандидатства, а именно: Поз.2, Поз.5, Поз.6, Поз.7, Поз.8. 
Комисията отвори последователно петте плика и констатира във всеки един от тях наличието на един брой ценово 
предложение по образец на Възложителя, както е посочено по-долу в таблица.

4. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан непрозрачен плик с надпис Плик №3 „Предлагана цена“, с изписани
позициите, за които Участникът кандидатства, а именно: Поз.1, Поз.2, Поз.З, Поз.4, Поз.5, Поз.6, Поз.7, Поз.8.
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Върху плика е изписано името на участника “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД. Комисията констатира съдържание на осем 
непрозрачни плика с надпис Плик №3 „Предлагана цена“ за всяка една от позициите, за които Участникът 
кандидатства, а именно: Поз.1, Поз.2, Поз.З, Поз.4, Поз.5, Поз.6, Поз.7, Поз.8. Комисията отвори последователно 
осемте плика и констатира във всеки един от тях наличието на един брой ценово предложение по образец на 
Възложителя, както е посочено по-долу в таблица.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ВАКЛИНОВ,
ЕООД

СТЕЛИТ-1,
ЕООД

АМУРАА-
КОНСЕРВ-68,
ООД

ВАРНА
ОБОРОТ, ЕООД

Ценово
предложение

Ценово
предложение

Ценово
предложение

Ценово
предложение

1. Обособена позиция №1 -  „Доставка 
на хляб, хлебни продукти и тестени 
изделия за приготвяне на храна на 
децата, посещаващи ЦДГ №46 
„Слънчева дъга”.

Не кандидатства - 15,17% Не кандидатства -15%

2. Обособена позиция №2 -  „Доставка 
на мляко и млечни продукти за 
приготвяне на храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга”.

-3% -18,14% -10% -15%

3. Обособена позиция №3 -  „Доставка 
на птици, птичи продукти и риба за 
приготвяне на храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга”

-5% -16,61% Не кандидатства -15%

4. Обособена позиция №4 -  „Доставка 
на месо и месни продукти за приготвяне 
на храна на децата, посещаващи ЦДГ 
№46 „Слънчева дъга”.

-5% -18,55% Не кандидатства -15%

5. Обособена позиция №5 -  „Доставка 
на бакалски стоки за приготвяне на 
храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 
„Слънчева дъга”

-2% -19,11% -10% -15%

6. Обособена позиция №6 -  „Доставка 
на пресни плодове и зеленчуци за 
приготвяне на храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга”

Не кандидатства -16,17% -10% -15%

7. Обособена позиция №7 -  „Доставка 
на консерви и замразени зеленчуци за 
приготвяне на храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга”

-4% -19,11% -10% -15%

8. Обособена позиция №8 -  „Доставка 
на яйца за хранене на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга”

Не кандидатства -14,78% -10% -15%

5. Комисията констатира, че за обособена позиция №1 не е налице предложение, което да е с повече от 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за същата обособена позиция.

6. Комисията констатира, че по обособени позиции с №№ 2,3,4,5,6,7 и 8 предложенията на участниците СТЕЛИТ 1, 
ЕООД за позиции №№ 2,3,4,5,6,7 и ВАРНА ОБОРОТ, ЕООД за позиции с №№2,3,4,5,7,8 са с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници за същите обособени позиции, 
поради което и на основание чл.70, ал.1 от ЗОП Комисията изисква от участниците СТЕЛИТ 1 ЕООД и ВАРНА 
ОБОРОТ ЕООД да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение при 
спазване на разпоредбата на чл.70, ал.2 от ЗОП, в срок от седем календарни дни, считано от датата на получаване 
на Искане на комисията за представяне на обосновка на предложената цена. При непредставяне в срок на 
писмена обосновка или в случай, че Комисията прецени, че посочените обстоятелства в писмената обосновка не са 
обективни, Комисията ще предложи участника за отстраняване от процедурата.

Работата на комисията продължи на 04.11.2014г. в 10.00 часа, в учителска стая при ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, гр.
Варна, ул. Гладстон №5, пристъпи към разглеждане на изисканите от комисията писмени обосновки на основание чл.70
алЛ от ЗОП (описани подробно по-горе в Протокол №3/22.10.2014г. на комисията) за участие в открита процедура по ЗОП с
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предмет “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 
Слънчева дъга - гр. Варна по обособени позиции”. Председателят на комисията откри заседанието и информира членовете, че 
ИСКАНИЯТА НА КОМИСИЯТА за представяне на обосновка на предложената цена са изпратени до следните участници в 
процедурата:

• „СТЕЛИТ-1 “ЕООД -  на 24.10.2014г. в 09,06ч., съгласно Товарителница №111045134, издадена от „Еконт Експрес“ 
ООД -  копие за подател;

• „ВАРНА ОБОРОТ“ ЕООД -  на 24.10.2014г. в 09,05ч., съгласно Товарителница №111045093, издадена от „Еконт 
Експрес”ООД -  копие за подател.

Съгласно документи за обратна разписка, исканията са получени от участниците както следва:

• „СТЕЛИТ-1“ -  на 27.10.2014г. в 09,07ч., от „служител“ (съгласно Товарителница №111045134-оригинал, издадена 
от „Еконт Експрес“ ООД);

• „ВАРНА ОБОРОТ“ -  на 27.10.2014г. в 12,10ч., от Веселин Гецов (съгласно Товарителница №111045093-оригинал, 
издадена от „Еконт Експрес” ООД).

Комисията констатира, че законовият срок за внасяне на изисканите допълнителни документи по чл.70, ал. 1 от ЗОП 
от участниците е изтекъл на 03.11.2014г.

Председателят информира членовете на комисията, че в деловодството на детското заведение са постъпили 
запечатани пликове с документи във връзка с обществена поръчка с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 
необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции”от 
участниците, както следва:

• “С ТЕЛ И Т-I” ЕООД - вх.№385/28.10.2014г., 11,30ч.
• “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД -вх.№388/31.10.2014г., 13,46ч.

Комисията констатира, че всички документи са представени в изискуемия срок.
I. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете.

7. Комисията пристъпи към отваряне на запечатана непрозрачна найлонова торбичка на „Европът-2000” АД -
куриерски услуги. Върху нея е прикачен документ за обратна разписка с името и адреса на подателя, а именно 
“СТЕЛИТ - 1” ЕООД, име и адрес на получателя, съдържание (документи) и щемпел на ЦДГ №46 Слънчева дъга 
град Варна с входящ вх. №385/28.10.2014г., 11,30ч..Комисията констатира съдържание на шест броя документи, 
както следва:

№ Наименование бр.стр.
7.1. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 

хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №2 „Доставка на мляко и млечни продукти за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №246/27.10.2014г., оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3

7.2. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №3 „Доставка на птици, птичи продукти и риба за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №247/27.10.2014г., оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3

7.3. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №4 „Доставка на месо и месни продукти за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №248/27.10.2014г., оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3

7.4. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №5 „Доставка на бакалски стоки за приготвяне храна 
на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №249/27.10.2014г., оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

3

7.5. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №6 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №250/27.10.2014г., оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3

7.6. Писмена обосновка относно участие в открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. 
Варна по обособени позиции”за обособена позиция №7 „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“, с изх. №251/27.10.2014г., оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3



8. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №2 „Доставка на мляко и
млечни продукти за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Участникът “СТЕЛИТ - 1”
ЕООД представя следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни цени по
описаната позиция са реално възможни и на практика изпълними:
> дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 

приключили търга в последните години;
> голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени 

поръчки и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и 
изпълнения от страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни средства 
в едно с печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за изпълнение на 
поетите ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, а оттам и до 
изключително добри условия от гледна точка на предлагана цена;

> дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители 
и доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени за 
големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

^  постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойността на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” ЕООД 
притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация в Плик № 
1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена в Централна 
северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която се изпълняват 
централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

> поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят 
нуждите на поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

>  отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. 
от „Алфа Банка България” АД;

> обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуални 
оферта, като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи, че предложените от “СТЕЛИТ - 1” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №2 са реално възможни и на практика изпълними.

9. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №3 „Доставка на птици, птичи 
продукти и риба за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Участникът “СТЕЛИТ - 1” ЕООД 
представя следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни цени по описаната 
позиция са реално възможни и на практика изпълними:

> дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 
приключили търга в последните години;

> голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени поръчки 
и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и изпълнения от 
страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни средства в едно с 
печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за изпълнение на поетите 
ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, а оттам и до изключително 
добри условия от гледна точка на предлагана цена;

> дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители и 
доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени за 
големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

> постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойността на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” ЕООД 
притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация в Плик № 
1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена в Централна 
северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която се изпълняват 
централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

> поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят нуждите на 
поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

> отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. от 
„Алфа Банка България” АД;

>  обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуални оферти, 
като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че предложените от “СТЕЛИТ - 1” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №3 са реално възможни и на практика изпълними.

10. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №4 „Доставка на
месо и месни продукти за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга44. Участникът 44СТЕЛИТ - 1”



ЕООД представя следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни цени по 
описаната позиция са реално възможни и на практика изпълними:

> дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 
приключили търга в последните години;

>  голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени 
поръчки и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и 
изпълнения от страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни 
средства в едно с печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за 
изпълнение на поетите ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, 
а оттам и до изключително добри условия от гледна точка на предлагана цена;

>  дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители и 
доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени 
за големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

> постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойността на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” 
ЕООД притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация 
в Плик № 1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена 
в Централна северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която 
се изпълняват централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

>  поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят нуждите 
на поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

> отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. от 
„Алфа Банка България” АД;

> обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуални оферта, 
като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че предложените от “СТЕЛИТ - 1 ” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №4 са реално възможни и на практика изпълними.

11. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №5 „Доставка на бакалски 
стоки за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Участникът “СТЕЛИТ - 1” ЕООД представя 
следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни цени по описаната позиция са 
реално възможни и на практика изпълними:

> дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 
приключили търга в последните години;

> голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени поръчки 
и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и изпълнения от 
страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни средства в едно с 
печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за изпълнение на поетите 
ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, а оттам и до изключително 
добри условия от гледна точка на предлагана цена;

> дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители и 
доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени за 
големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

> постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойността на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” ЕООД 
притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация в Плик № 
1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена в Централна 
северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която се изпълняват 
централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

>  поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят нуждите на 
поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

> отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. от 
„Алфа Банка България” АД;

> обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуални оферта, 
като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че предложените от “СТЕЛИТ - 1” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №5 са реално възможни и на практика изпълними.

12. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №6 „Доставка на пресни 
плодове и зеленчуци за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Участникът „СТЕЛИТ - 1” 
ЕООД представя следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни цени по 
описаната позиция са реално възможни и на практика изпълними:

>  дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 
приключили търга в последните години;



>  голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени 
поръчки и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и 
изпълнения от страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни средства 
в едно с печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за изпълнение на 
поетите ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, а оттам и до 
изключително добри условия от гледна точка на предлагана цена;

>  дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители и 
доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени за 
големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

> постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойността на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” ЕООД 
притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация в Плик 
№1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена в 
Централна северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която се 
изпълняват централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

^  поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят нуждите 
на поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

>  отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. от 
„Алфа Банка България” АД;

> обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуални оферти, 
като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи, че предложените от “СТЕЛИТ - 1” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №6 са реално възможни и на практика изпълними.

13. Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка за обособена позиция №7 „Доставка на консерви и 
замразени зеленчуци за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Участникът “СТЕЛИТ 
- 1” ЕООД представя следните обективни обстоятелства, целящи да докажат, че предложените по-благоприятни 
цени по описаната позиция са реално възможни и на практика изпълними:

> дългогодишен опит в работата по ЗОП и участието на фирмата в голям брой търгове - повече от 200 успешно 
приключили търга в последните години;

> голям кръгооборот на стоки, като при броя действащи към момента договори за доставки по обществени 
поръчки и търговия с хранителни и други бързооборотни и ликвидни стоки извън обществените поръчки, падежи и 
изпълнения от страна на клиенти дружеството има постъпления всеки ден, което позволява постъпващите оборотни средства 
в едно с печалбата да бъдат многократно използвани за обслужването на текущи задължения и възможност за изпълнение на 
поетите ангажименти. Всичко това води до безпроблемно затваряне кръга на паричния и стоковия оборот, а оттам и до 
изключително добри условия от гледна точка на предлагана цена;

> дългогодишни отношения с едни и същи контрагенти, които са едни от водещите на пазара производители и 
доставчици на стоките, посочени в обособени позиции , с които са договорени преференциални условия - по-ниски цени за 
големи количества, кратък срок на доставка, безпроблемна подмяна на стока при рекламации;

> постигане много ниски стойности на транспортни и логистични разходи, от което следва и намаляване на 
себестойноста на стоките чрез максимално оптимизиране на всеки един курс до различните дестинации. „Стелит 1” ЕООД 
притежава както собствен транспорт, така и наети товарни превозни средства, видно от приложената документация в Плик № 
1 „Документи за подбор“. Фирмата разполага с наета складова база оборудвана с хладилни камери разположена в Централна 
северна България, сертифицирана по всички съвременни изисквания ISO 22000:2005; ISO 9001:2008 от която се изпълняват 
централизирано голяма част (около 70%) от обществените поръчки;

> поддържане на оптимална складова наличност и предплатени количества, достатъчни да задоволят нуждите 
на поетите ангажименти и дългосрочно гарантиране на цените;

> отворена кредитна линия за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в размер на 1 500 000лв. от 
„Алфа Банка България” АД;

> обезпеченост с професионални кадри, дългогодишни служители с опит в изготвянето на индивидуална оферти, 
като се съобразяват както интересите и възможностите на Дружеството, така и на насрещната страна.

Като се запозна подробно с представената обосновка, Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема 
гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи, че предложените от „СТЕЛИТ - 1” ЕООД по-благоприятни цени 
по обособена позиция №7са реално възможни и на практика изпълними.

14. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан плик на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД с надпис: „Писмена 
обосновка по обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна 
на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции”, чрез посочване на обособените позиции, 
за които е изискана от участника писмена обосновка, а именно -  позиции: №№2,3,4,5,7 и 8. Върху плика са изписани името 
на участника“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Комисията констатира 
наличието на шест броя запечатани непрозрачни плика с надписи за всяка една от позициите, за които участникът представя 
писмена обосновка, а именно: ОП №№2,3,4,5,7 и 8, с адрес на Възложителя и наименованието на обществената поръчка: 
“Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева 
дъга“- гр. Варна по обособени позиции”.
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15. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез 
покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга44, гр. Варна 
по обособени позиции” за обособена позиция №2 - „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна на 
децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един брой документ -  Обосновка - 
(2страници) - оригинал, подписан и подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013 г.;
• Отчет за приходите и разходите за 201 Зг.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът 
“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент 
„Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него 
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:

> Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на сключени договори с производители на мляко и млечни продукти („Млечен свят

2003“ ООД, „Милтекс КК“ ЕООД, „Жик и Милк“ ООД, „Хранинвест“ ООД и др.);
• По-ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на 

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

> Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво
• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна, което дава

възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в 
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимални отстъпка от САПИ без това да се 
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в 
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно - 
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №2 са реално възможни и на 
практика изпълними.

16. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка 
на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга44 - гр. Варна по 
обособени позиции” за обособена позиция №3 - „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне храна на 
децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един документ -  Обосновка (2 страници) - 
оригинал, подписан и подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013г.;
• Отчет за приходите и разходите за 201 Зг.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът “ВАРНА 
ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент „Процент 
отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него ОБЕКТИВНИ 
ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:

> Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на сключени договори с производители на мляко и млечни продукти („Пименс“ООД, 

„Зорница комерс“ООД, „Мичик“ООД и др.);
• По -ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на 

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

> Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво



• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна, което дава 
възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в 
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимална отстъпка от САПИ без това да се 
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в 
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно - 
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №3 са реално възможни и на 
практика изпълними.

17. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез 
покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга“ - гр. Варна 
по обособени позиции” за обособена позиция №4 - „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един документ -  Обосновка (2страници) - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013г.;
• Отчет за приходите и разходите за 201 Зг.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът 
“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент 
„Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него 
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:

> Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на сключени договори с производители на мляко и млечни продукти („Веселина 

Трейд“ЕООД, „Месарите“ООД, „Ив-Мес 2012“ ЕООД и др.);
• По-ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на 

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

> Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво
• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна, което дава

възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в 
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимална отстъпка от САПИ без това да се 
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в 
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно - 
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №4 са реално възможни и на 
практика изпълними.

18. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез 
покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга“- гр. Варна 
по обособени позиции” за обособена позиция №5 - „Доставка на бакалски стоки за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един документ -  Обосновка (2страници) - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013г.;
• Отчет за приходите и разходите за 2013г.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът “ВАРНА 
ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент „Процент 
отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него ОБЕКТИВНИ 
ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:
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> Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на сключени договори с производители на мляко и млечни продукти („Ка Плюс

БГ“ООД, „Примера“ООД и др.);
• По-ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на 

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

^ Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво
• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна,което дава 

възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в 
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимална отстъпка от САПИ без това да се 
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в 
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно - 
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи, че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №5 са реално възможни и на 
практика изпълними.

19. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка 
на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга44- гр. Варна 
по обособени позиции” за обособена позиция №7 - „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне 
храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един документ -  
Обосновка (2страници) - оригинал, подписан и подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013г.;
• Отчет за приходите и разходите за 201 Зг.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът 
“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент 
„Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него 
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:

> Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на сключени договори с производители на мляко и млечни продукти („Самади-Сърмен

Миладинов“, ЕТ „Грийн Марк44 ООД и др.);
• По-ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на 

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

> Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът „ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво
• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна, което дава

възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимална отстъпка от САПИ без това да се 
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно -
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи , че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №7 са реално възможни и на 
практика изпълними.
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20. Комисията отвори плик с надпис „Писмена обосновка по обществената поръчка с предмет: “Доставка чрез 
покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 “Слънчева дъга“- град 
Варна по обособени позиции” за обособена позиция №8 - „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ЦДГ 
№46 „Слънчева дъга“. Констатира се наличието на един документ -  Обосновка (2страници) - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника; три броя приложения, както следва:

• Оборотна ведомост от 29.10.2014г.;
• Счетоводен баланс за 2013г.;
• Отчет за приходите и разходите за 2013г.

Комисията пристъпи към разглеждане на горепосочените документи. В представената Обосновка, Участникът 
“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД информира Комисията, че при формирането на предложението за цена (състезателния елемент 
„Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ”) кандидатът се е възползвал от по-благоприятните за него 
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, а именно:

>  Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата:
• Големи отстъпки в резултат на значителен оборот по сключен договор с „Еко ЕГС“ ЕООД - производител яйца;
• По-ниски разходи при изпълнение на поръчката от страна на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД поради липса на

необходимост от използване на банкови кредити;
• Наличие на достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на поръчката, което позволява на 

Участника „ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД да заплаща доставките авансово или в момента на получаването им в брой, 
което води до допълнителни отстъпки от производителите.

> Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• Участникът „ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД залага ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се 

извършват със собствени превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво
• Сключени договори за доставка на хранителни стоки с други обекти на територията на град Варна, което дава

възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този начин намаляване разходите за транспорт, в
резултат на което Участникът може да си позволи да предложи максимална отстъпка от САПИ без това да се
отразява на качеството на услугата и качеството на доставените хранителни стоки;

• Във фирмата е създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява гъвкавост в управлението на работната сила и техниката;

• Работниците, които ще изпълняват поръчката са на щат във фирмата с постоянни трудови договори, с опит в 
дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, които осъществяват и товарно - 
разтоварните дейности са едновременно и отчетници.

Като се запозна подробно с представената обосновка и приложенията, доказващи описаните обстоятелства, 
Комисията реши: на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема гореизброените обективни обстоятелства, като доказващи, че 
предложените от “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД по-благоприятни цени по обособена позиция №8 са реално възможни и на 
практика изпълними.

II. След разглеждане на всички подадени документи от участниците („ВАКЛИНОВ”ЕООД, “СТЕЛИТ -  I” ЕООД,
„АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД и „ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД) в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 
“Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 
„Слънчева дъга“, гр. Варна по обособени позиции”, подробно описани в Протокол №№1-3 и на основание 
състезателен критерий на Възложителя „Процент отстъпка/над ценка под/над базовата цена на САПИ”, Комисията 
предлага на Възложителя да сключи договор със следните кандидати:

За обособена позиция №1 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 15,17% отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по Обособена позиция №1 -  „Доставка на хляб, хлебни 
продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга” със СТЕЛИТ 
1, ЕООД , който е направил ценово предложение в размер на 15,17 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД.

За обособена позиция №2 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 18,14 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „АМУРАА-Консерв 68” ООД, който е направил ценово 
предложение в размер на 10 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На четвърто място Комисията класира 
участникът „Ваклинов” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 3 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” 
ЕООД

}
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №2 - „Доставка на мляко и 
млечни продукти за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника „СТЕЛИТ 1” 
ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 18,14% отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД.

За обособена позиция №3 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 16,61 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „Ваклинов” ЕООД, който е направил ценово предложение в 
размер на 5 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №3 - „Доставка на птици, птичи 
продукти и риба за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника СТЕЛИТ 1,
ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 16,61% отстъпка от базовата цена на САПИ, ЕООД.

За обособена позиция №4 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 18,55 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „Ваклинов” ЕООД, който е направил ценово предложение в 
размер на 5 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №4 - „Доставка на месо и месни 
продукти за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника СТЕЛИТ 1, ЕООД, който 
е направил ценово предложение в размер на 18,55% отстъпка от базовата цена на САПИ, ЕООД

За обособена позиция №5 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 19,11 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „АМУРАА-Консерв 68” ООД, който е направил ценово 
предложение в размер на 10 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На четвърто място Комисията класира 
участникът „Ваклинов” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 2 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” 
ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №5 - „Доставка на бакалски стоки 
за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника СТЕЛИТ 1, ЕООД, който е 
направил ценово предложение в размер на 19,11% отстъпка от базовата цена на САПИ, ЕООД

За обособена позиция №6 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 16,17 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „АМУРАА-Консерв 68” ООД, който е направил ценово 
предложение в размер на 10 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №6 - „Доставка на пресни плодове 
и зеленчуци за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника „СТЕЛИТ 1” ЕООД,
който е направил ценово предложение в размер на 16,17%» отстъпка от базовата цена на САПИ, ЕООД

За обособена позиция №7 на първо място Комисията класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 19,11 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията класира 
участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена 
на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „АМУРАА-Консерв 68” ООД, който е направил ценово 
предложение в размер на 10 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На четвърто място Комисията класира 
участникът „Ваклинов” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 4 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” 
ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №7 - „Доставка на консерви и 
замразени зеленчуци за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участника СТЕЛИТ 1, 
ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 19,11% отстъпка от базовата цена на САПИ, ЕООД

За обособена позиция №8 на първо място Комисията класира участникът „ВАРНА ОБОРОТ” ЕООД, който е 
направил ценово предложение в размер на 15 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД. На второ място Комисията 
класира участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, който е направил ценово предложение в размер на 14,78% отстъпка от базовата 
цена на САПИ, ЕООД. На трето място Комисията класира участникът „АМУРАА-Консерв 68” ООД, който е направил 
ценово предложение в размер на 10 % отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция №8 - „Доставка на яйца за хранене 
на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“ с участникът ВАРНА ОБОРОТ, ЕООД, който е направил ценово 
предложение в размер на 15,00% отстъпка от базовата цена на „САПИ” ЕООД.



Настоящият протокол е завършен на 06.11.2014г. в 16,58ч., състои се от 12 страници и съдържа в описателната си 
част становищата на консултантите -  експерти, членове на комисията. Всички решения по протокола са приети с единодушие 
от всички подписали го членове на комисията. С това работата на комисията приключи. Настоящият протокол ведно с цялата 
останала документация по процедурата се предава на Възложителя за избор на изпълнител по всяка една от обособените 
позиции.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ;


