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за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в протоколи 
№1/05.08.2014г., №2/08.10.2014г., №3/22.10.2014г.-06.11.2014г. на комисия, назначена със Заповед №294/05.08.2014г. за 
провеждане на процедура за възлагане на 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”, открита с Решение №247/24.06.2014г. на Директора на ЦДГ №46 „Слънчева дъга- гр. Варна”,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата по обособени позиции:

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

1-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 15,17% (петнадесет цяло и седемнадесет стотни процента)

И-ро място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г,, 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. 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

За обособена позиция №2 - „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна на децата, посещаващи 
ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

1-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 18,14% (осемнадест цяло и четиринадест стотни процента).

И-ро място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

III-то място -  „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9009, ул. 
„Академик Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№263/04.08.2014г., 10,55 ч. и предлагана процент отстъпка под 
базовата цена на САПИ в размер на 10,00% (десет процента).

IV-то място -  „ВАКЛИНОВ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ЗПЗ, Хладилна База 
Фригосток,, с подадена оферта с вх.№261/04.08.2014г., 10,25ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена на 
САПИ в размер на 3,00% (три процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №2 са налице 
2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от 
тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №2 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №3 - „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

1-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 16,61% (шестнадесет цяло и шестдесет и една стотни процента).



II-po място - „В А Р Н А  ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

III-то място -  „ВАКЛИНОВ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ЗПЗ, Хладилна База 
Фригосток,, с подадена оферта с вх.№261/04.08.2014г., 10,25ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена на 
САПИ в размер на 5,00% (пет процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №3 са налице 
2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от 
тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №3 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №4 - „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

1-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 18,55% (осемнадест цяло и петдесет и пет стотни процента).

И-ро място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

Ш-то място -  „ВАКЛИНОВ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ЗПЗ, Хладилна База 
Фригосток, , с подадена оферта с вх.№261/04.08.2014г., 10,25ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена на 
САПИ в размер на 5,00% (пет процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №4 са налице 
2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от 
тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №4 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №5 - „Доставка на бакалски стоки за приготвяне храна на децата, посещаващи 
ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

I-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ ЕООД в размер на 19,11% (деветнадесет цяло и единадесет стотни процента).

II-po място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

Ш-то място -  „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9009, ул. 
„Академик Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№263/04.08.2014г., 10,55 ч. и предлагана процент отстъпка под 
базовата цена на САПИ в размер на 10,00% (десет процента).

IV-то място -  „ВАКЛИНОВ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ЗПЗ, Хладилна База 
Фригосток, , с подадена оферта с вх.№261/04.08.2014г., 10,25ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена на 
САПИ в размер на 2,00% (два процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №5 са налице 
2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от



тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №5 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

1-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 16,17% (шестнадесет цяло и седемнадесет стотни процента).

И-ро място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

Ш-то място -  „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9009, ул. 
„Академик Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№263/04.08.2014г.,10,55 ч. и предлагана процент отстъпка под 
базовата цена на САПИ в размер на 10,00% (десет процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №6 е налице 1 
предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложението на „СТЕЛИТ 1“ЕООД. Комисията е констатирала 
това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в процедурата и е изискала от посочения по- 
горе участник да представи писмена обосновка за предложената от него цена. В срок е била представена обосновка от 
участника, която комисията е разгледала и на основание чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участника в 
обосновката му обективни обстоятелства, доказват, че предложената от него по-благоприятна цена по обособена 
позиция №6 е реално възможна и на практика изпълнима, поради което е допуснала до класиране този участник. 
Възложителят изцяло приема решението на комисията като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №7 - „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева дъга“

I-во място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 19,11% (деветнадесет цяло и единадесет стотни процента).

II-po място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).

III-то място -  „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9009, ул. 
„Академик Курчатов“ № 1,, с подадена оферта с вх.№263/04.08.2014г.,10,55 ч. и предлагана процент отстъпка под 
базовата цена на САПИ в размер на 10,00% (десет процента).

IV-то място -  „ВАКЛИНОВ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ЗПЗ, Хладилна База 
Фригосток,, с подадена оферта с вх.№261/04.08.2014г., 10,25ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена на 
САПИ в размер на 4,00% (четири процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД. За обособена позиция №7 са налице 
2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от 
тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №7 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

За обособена позиция №8 - „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ЦДГ №46 „Слънчева
дъга“

1-во място - „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9000, ул. „Академик 
Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№264/04.08.2014г., 12,00ч. и предлагана процент отстъпка под базовата цена 
на САПИ в размер на 15,00% (петнадесет процента).



II-ро място -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево 5400, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, с подадена оферта с вх.№262/04.08.2014г., 10,30ч. и предлагана процент отстъпка под базовата 
цена на САПИ в размер на 14.78% (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента).

III-то място -  „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна 9009, ул. 
„Академик Курчатов“ №1, , с подадена оферта с вх.№>263/04.08.2014г., 10,55 ч. и предлагана процент отстъпка под 
базовата цена на САПИ в размер на 10,00% (десет процента).

Мотиви: Предложена е най-ниска цена от участника „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД. За обособена позиция №8 са 
налице 2 предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на 
останалите участници за същата обособена позиция, а именно: предложенията на „СТЕЛИТ 1“ЕООД и на „ВАРНА 
ОБОРОТ“ЕООД. Комисията е констатирала това обстоятелство при разглеждане на ценовите оферти на участниците в 
процедурата и е изискала от посочените по-горе двама участника да представят писмена обосновка за предложената от 
тях цена. В срок са били представени обосновки и от двамата участници, които комисията е разгледала и на основание 
чл.70, ал.2 от ЗОП е приела, че посочените от участниците в обосновките им обективни обстоятелства, доказват, че 
предложените от тях по-благоприятни цени по обособена позиция №8 са реално възможни и на практика изпълними, 
поради което е допуснала до класиране и двамата участници. Възложителят изцяло приема решението на комисията 
като правилно и законосъобразно.

II. Участници, класирани на първо място за изпълнение на поръчката по обособени позиции:

За обособена позиция №1 -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №2 -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №3 -  „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №4 - „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №5 - „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №6 - „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №7 - „СТЕЛИТ 1“ЕООД 

За обособена позиция №8 -  „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 ал.2 от Закона за обществените поръчки.

На основание чл.73 ал.З от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да се 
изпрати на всички участници в тридневен срок от издаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ЯНКА ИВАНОВА 
Директор на ЦДГ №46 
Гр.Варна

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

