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ПРОТОКОЛ № 3 

 

 
 Днес,30.05.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със 
заповед № 546/13.05.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане 
и оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на храни и хранителни 

продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – 

детска ясла, детски градини, и Общинско предприятие «Обществено хранене» на 

територията на Община Две могили” в състав: 
 

Председател: Красимира Русинова  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Кадрие Ахмедова  - готвач при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 
Резервни членове : Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” 
                                   Албена Томова- Директор ОП „ОХ”   

                         
 Госпожа Русинова откри заседанието на комисията констатира, че в рамките на 
срока, определен от комисията в протокол № 2 (две от фирмите, подали оферта за участие  в 
срок от 3 работни дни от получаване на искането следва да представят писмена обосновка 
относно критерия ‘Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с 

изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти  към момента на доставка и/или след извършването ) изпратен 
на участниците с писма с изх. № както следва: 
БОРОИМПЕКС АД – получено писмо с изх.  № 2358 на 17.05.2016 г. – представени 
документи в 3 дневния срок с вх. №  2484 от 20.05.2016г в 14:38 часа.  
ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА” - получено писмо с изх.  № 2350 на 
01.06.2015 г. – представени документи в 3 дневния срок с вх. № 2250#1 от 27.05.2015г  
1. Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника 
БОРОИМПЕКС АД – гр. Борово, изискана за предложения от нея Срок за реакция за 

отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в 

количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти  към 

момента на доставка и/или след извършването – 0.002 календарни дни. 

 Дружеството посочва, че предложеният срок от 0.002 календарни дни  е базиран 
на икономичен подход при изпълнение на поръчката, изключително благоприятни 
условия и иновативен подход.  
 Комисията премина към разглеждане и анализиране на всяко едно от 
изложените обстоятелства, чрез които БОРОИМПЕКС АД обосновава предложения 
срок за организация от 0.002 календарни дни.. 
 На първо място, участникът посочва, че още създаването на дружеството  е 
сключен договор за съвместно сътрудничество с „Ойко Кредит” със седалище гр. 
Амстердам  за подпомагане на бедното население, като по този начин се определя и 
социалната стратегия на БОРОИМПЕКС АД. По – късно получава 250 000 евро, които 
са вложение в изграждане на материално техническа база. През 2005 година на Съвет 
на директорите е определена основната политика на дружеството „ висока и качествена 
производителсност, нисък процент на надценка, продикрувано от стратегията на 



акционерите”. Създадени са  благорпиятни условия за следване основната дейност  в 
социалната сфера, което е довело до спечелване на много обществени поръчки.  
Успоредно с това дружествто разполага  със собствени превозни средства, почти 
всички фирми около и на територията на Община Две могили са клиенти на 
БОРОИМПЕКС АД. Фирмата има сключен договор за наем с фирма „ЖОКЕЙ” ООД, 
гр. Две могили за ползване на част от складовата база за съхранение на хранителни 
продукти от животински и неживотински произход, находящо се в непосредствена 
близост до обектите- предмет на настоящата поръчка.  
Фирмите, които зареждат автомобилите обикалящи района на гр. Две могили по 
категоричен и неоспорим начин  гарантира времето за реакция при евентуално 
установени несъответствия в количеството и качествто на предложените продукти. 
Това благоприятства за бърза реакция за отстраняване на установени несъответствия, с 
изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените 
хранителни продукти  към момента на доставка и/или след извършването. Във всеки 
момент в рамките на предложеното време  могат да реагират, защото са в района на 
Община Две могили.  
Фирмата е единствена , която притежава сертификати за качество, ефективност и 
реакция на пазара като НАССР, ISO9001:2008, ISO 22000:2005 и IFS FOOD. 
Дружествто притежава собствена материална база „Месокомбинат” на Бороимпекс, в 
която се произвеждат всички видове малотрайни колбаси, трайно- варено пушени 
сурово – пушени, млени меса, и полуфабрикати, разфасовки от телешко, говеждо месо 
и свинско и птичи меса, собствен склад за търговия на дребно и едно , което гарантира 
100% обективно, точно и качествено изпълнение на поръчката , което е доказано и в 
годините .  
Комисията приема изложените обстоятелства за обективни по смисъла на 70 ал. 2  от 
ЗОП . Собствената материална база и производството на хранителните продукти , 
наличие на сертификати за качество, ефективност и реакция на пазара като НАССР, 
ISO9001:2008, ISO 22000:2005 и IFS FOOD., мобилността на транспортните средства, 
наетото помещение на територията на град Две могили благоприятства за бърза 
реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти  
към момента на доставка и/или след извършването. Всички тези предпоставки   са 
изключително благоприятни условия  за участника.  
 
1. Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника ЕТ ‘САРА 
ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА”, изискана за предложения от нея Срок за 

реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 

Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни 

продукти  към момента на доставка и/или след извършването – 0.0208 (нула цяло, 

нула две нула осем)  календарни дни. Дружеството посочва, че предложеният срок от 
0.0208 календарни дни  е базиран на  голям опит в изпълнението на обществени 
поръчки, добра организация на работата, ресурсна и техничерска обезпеченост, 
финансова независимост. Фирмата няма задължения към финансови институции и 
доставчици. Фирмата поддържа складова наличност , която гаранира навременно и 
качествено изпълнение на доставките. Фирмата поддържа добра връзка с доставчици и 
производители и практиката, която са си създали за наличие на 20% резерв за всеки 
един от заявените артикули при изпълнение на дадена доставка, което позволява да се 
реагира незабавно за отстраняване на несъответствията към момента на доставката. 
Срокът е предложен с оглед действително и реално възникване на необходимост от 
отстраняване на несъответствия в доставката, а не просто формално редуциран период 
от време. Срокът е съобразен с действителните възможности на изпълнителя и реалната 
необходимост от време за такъв вид реакция при доставката.  

 



Комисията приема изложените обстоятелства за обективни по смисъла на 70 ал. 
2  от ЗОП. Наличието на резерв в голяма степен отговаря на изискванията на 
Възложителя, защото отстраняване на установени несъответствия би могло да стане на  
момента. Участникът предлага оригинално решение за изпълнение на обществената 
поръчка.  

След като на основание чл. 70 ал. 2 от ЗОП , комисията реши да допусне до 
оценка „БОРОИМПЕКС” АД и ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА” 
комисията пристъпи към оценка на пликовете с  „Предложение за изпълнение на 

поръчката” 
  

Оферта №4   НОЙМА 2003 ЕООД  гр. Русе с вх.№2349/ 12.05.2016г., регистрирана 
в 14:07часа.  

Получени оценки по показатели П1  „. Срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на 

доставка и/или след извършването й (П1)” и по показатек П3 „Най – кратък срок 

на доставка в календарни дни от датата на заявката (П3) 

 

ОП 7 „Плодове и зеленчуци” П1= 8.69 т. П3 = 100т.  
ОП 10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания” П1= 100 т. П3 = 100т.  
 

Оферта № 2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец с вх.№2350/ 
12.05.2015г., регистрирана в 15:21 часа 
Получени оценки по показатели П1  „. Срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на 

доставка и/или след извършването й (П1)” и по показатек П3 „Най – кратък срок 

на доставка в календарни дни от датата на заявката (П3) 

 

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” П1= 9.61 т. П3 = 100т. 

3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, 
пиле и пилешко и колбаси” П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти”  
П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”  
П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки”  
П1= 9.61  т. П3 = 100т.  
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 
 П1= 9.61  т. П3 = 100т 

Оферта №3  БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово с вх.№2358/ 12.05.2016г., 
регистрирана в 16:34  часа 
Получени оценки по показатели П1  „. Срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на 

доставка и/или след извършването й (П1)” и по показатек П3 „Най – кратък срок 

на доставка в календарни дни от датата на заявката (П3) 

 



2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” П1= 100 т. П3 = 100т. 

3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, 
пиле и пилешко и колбаси” П1= 100 т. П3 = 100т.  
4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” П1= 100 т. П3 = 100т.  
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти”  
П1= 100 т.  
П3 = 100т.  
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”  
П1= 100 т. П3 = 100т.  
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” П1= 100 т. П3 = 100т.  
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки”  
П1= 100 т. П3 = 100т.  
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 
 П1= 100 т. П3 = 100т.  

 
Оферта №4    ЕТ „Аси – М- Ружди Ахмедов”  село Ботров с вх.№2359/ 
12.05.2015г., регистрирана в 16:49 часа.   
Получени оценки по показатели П1  „. Срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в 

количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към 

момента на доставка и/или след извършването й (П1)” и по показатек П3 

„Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката 

(П3) 

 

1. Обособена позиция – І. “Хляб и закуски” П1= 100 т. П3 = 100т. 

 
 
 

Комисията, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 
оферти, обявява, най-малко чрез съобщение в профила на купувача, датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат лицата 
по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

Спазвайки изискванията на Възложителя  и Документацията за участие  
комисята реши отварянето на Ценовите предложения на участници да бъде на            
02.06.2016 година от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили.  

Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с 
това приключи работа си на 30.05.2016г.  

 
 
 
      КОМИСИЯ: 

 
1. _______п________ 

          /К. Русинова/ 
 
        2. ________п_______ 
          /Й. Димитрова/ 
 
        3. _______п________ 
          /К. Ахмедова/ 
 
        


