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П Р О Т О К О Л № 2  
 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  - ПЛИК № 2 ЗА 

УЧАСТИЕ В 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”, ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 433 ОТ 13.04.2016година 

на Кмета на Община Две могили 

 
 Днес, 14.05.2016 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 и комисията пристъпи към 
разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”  на 
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване. Критерият за оценка на офертите е 
„Икономически на ай – изгодна оферта” 

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

Участникът е представил попълнено и подпечатано Предложение за изпълнение на 
поръчката (Образец 8) за  

ОП 7 „Плодове и зеленчуци” и  ОП 10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”,   

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци”,  
съгласно изискванията на Възлижителя и техническите спецификации, а именно: 
� Предлага 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 -  от 
0.023 (нула цяло и нула двадесет и три) календарни дни. 
Предложеният 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 е 
еднакъв и за двете обособени позиции, за които е подадена оферта.   
�  Приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден от 
получаването н заявка от Възложиеля. 
Участникът приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден 
от получаването н заявка от Възложиеля и за двете обособени позиции.  



Оферта № 2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец с вх.№2350/ 
12.05.2015г., регистрирана в 15:21 часа. Участникът в подал оферта за следните 
обособени позиции:,  

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси” 

4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина” 
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 

Участникът е представил попълнено и подпечатано Предложение за изпълнение на 
поръчката (Образец 8) за  

� Предлага 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 -  от 
0.0208 (нула цяло, нула две нула осем) календарни дни. 
Предложеният 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 е 
еднакъв за Обособени позиции от №2 до № 9,  за които е подадена оферта.   
�  Приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден от 
получаването н заявка от Възложиеля. 
Участникът приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден 
от получаването н заявка от Възложиеля за Обособени позиции от №2 до № 9,  за 
които е подадена оферта. 

Оферта №3  БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово с вх.№2358/ 12.05.2016г., регистрирана 
в 16:34  часа. Участникът в подал оферта за следните обособени позиции:,  

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси” 

4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина” 
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 

 
� Предлага 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 -  от 
0.002 (нула цяло, нула, нула две) календарни дни. 
Предложеният 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 е 
еднакъв за Обособени позиции от №2 до № 9,  за които е подадена оферта.   
�  Приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден от 
получаването н заявка от Възложиеля. 



Участникът приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден 
от получаването н заявка от Възложиеля за Обособени позиции от №2 до № 9,  за 
които е подадена оферта. 

 
Оферта №4    ЕТ „Аси – М- Ружди Ахмедов”  село Ботров с вх.№2359/ 12.05.2015г., 
регистрирана в 16:49 часа. Участникът в подал оферта за обособена позиция : 
ОП 1 ”Хляб и закуски” 

Участникът е представил попълнено и подпечатано Предложение за изпълнение на 
поръчката (Образец 8) за ОП 1 ”Хляб и закуски”,  

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция 1 ”Хляб и закуски”, съгласно 
изискванията на Възлижителя и техническите спецификации, а именно: 
� Предлага срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с 
изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените 
закуски към момента на доставка и/или след извършването й -  от 0.04 (нула цяло, 
нула четири) календарни дни.  
�  Приема да изпълнява  доставките в срок от 1 (един)  календарен ден от 
получаването н заявка от Възложиеля. 

 
Комисията премина към анализ на наличието за предпостваките за прилагане на 
чл. 70 от ЗОП.  
След извършване на оценка, комисията констатира, че  чл. 70 ал. 1 от ЗОП се прилага за 
две от допуснатите до оценка оферти, които в срок от 3 работни дни от получаване на 
искането следва да представят писмена обосновка : 
БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово  
Предлага 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 -  от 

0.002 (нула цяло, нула ,нула две) календарни дни.  

Обосновката следва да бъде представена за Обособени позиции от №2 до № 9. 
ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” Предлага 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 -  от 0.0208 (нула цяло , нула две 

нула осем) календарни дни.  

Обосновката следва да бъде представена за Обособени позиции от №2 до № 9. 
 

Комисията изготви писма до участниците, от които следва да се изиска подробна 
писмена обосновка и с това приключи своята работа на 14.05.2016 г. 

Настоящият протокол, съставен на 14.05.2016г. в два еднообразни екземпляра, 
един за Възложителя и един за досието на поръчката, се подписа от председателя и 
членовете на комисията, без особени мнения, както следва: 

 
      КОМИСИЯ: 

 
1. ___(п)____________ 

          /К. Русинова/ 
 
        2. ____(п)___________ 
          /К. Ахмедова/ 
 
        3.______(п)___________ 
        /Й. Димитрова/ 



 
 
 


