
                                                                                    УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: .... /п.п./ *........                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: 08.08.2017 г.     

 
ПРОТОКОЛ  №1 

 
На 18.07.2017г., в 10.30 часа в заседателната зала на Община - Котел се събра за 

провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за доставки с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите 
на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина в с.Кипилово, Домашен 
социален патронаж в гр.Котел и Център за настаняване от семеен тип в гр.Котел 
за срок от 1 година, по обособени позиции” комисия, назначена със Заповед № РД 
13 - 310 / 18.07.2017г. на Кмета на Община-Котел в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шериф Куванджъ – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
                            2. Силвия Димитрова – домакин в ДСП 
                            3. Георги Матеев – социален работник в ДСП 
                            4. Панайотка Панайотова – касиер – домакин в ЦНСТ 
 Комисията назначена от Възложителя със задача да извърши подбор на 

участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, 
след като получи представените оферти и съставения протокол с данни за подалите 
оферти, номер, дата и час на получаване.  

Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти, който е 
удължен с Решение № РД 13 – 280 от 10.07.2017 г. на възложителя –  от 07.07.2017 г. 
до 17.00 часа на 17.07.2017 г. до 17.00 часа за получаване на оферти само по 
обособени позиции : №1 - „Периодични доставки на мляко и млечни продукти”, № 2 -  
„Периодични доставки на плодове и зеленчуци” и № 4 – „Периодични доставки на 
месо, месни продукти, риба и яйца” са постъпили 2 (две) оферти, заведени в 
Регистъра за ОП на Община Котел,  както следва: 

- оферта  от „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен с вх.№ 6 / 07.07.2017 г. – 13.15 часа 
по обособени позиции : №3 – „Периодични доставки на различни пакетирани 
хранителни продукти” и № 5 – „Периодични доставки на консерви”. 

- оферта от „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище с вх. № 7 / 07.07.2017 г. – 
15.40 часа по обособени позиции : № 1 - „Периодични доставки на мляко и 
млечни продукти”, № 2 -  „Периодични доставки на плодове и зеленчуци”, № 3 – 
„Периодични доставки на различни пакетирани хранителни продукти”, № 4 – 
„Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и яйца” и № 5 - 
„Периодични доставки на консерви”.  

Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП. 

Публичната част на заседанието на комисията се проведе без присъствието на 

участниците или на техни упълномощени представители, не присъстваха и  

представители на средствата за масово осведомяване.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „АРА 

РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към 
нейното отваряне и констатира, че съдържа 2 (две) отделни папки: всяка една от тях с  
надпис „Документи за лично състояние и за подбор” за обособени позиции № 3 и № 5, 
2 (две) отделни папки надпис „Техническо предложение” за обособени позиции № 3 и 
№ 5 и 2 (два) отделни запечатани и непрозрачни плика с надпис  „Предлагани ценови 
параметри” за обособени позиции № 3 и № 5. 



Председателят и двама членове на комисията подписаха техническите 
предложения за обособени позиции №3 и №5 и пликовете с надпис  „Предлагани 
ценови параметри” за обособени позиции № 3 и № 5 на участника „АРА РИТЕЙЛ” 
ЕООД, гр.Сливен. 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище е запечатана и непрозрачна, комисията 
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа 5 (пет) отделни папки: всяка 
една от тях с  надпис „Документи за лично състояние и за подбор” за обособени 
позиции от № 1 - № 5, 5 (пет) отделни папки надпис „Техническо предложение” за 
обособени позиции от № 1- № 5 и 5 (пет) отделни запечатани и непрозрачни плика с 
надпис  „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от № 1- № 5. 

Председателят и двама членове на комисията подписаха техническите 
предложения за обособени позиции от №1  - №5 и пликовете с надпис  „Предлагани 
ценови параметри” за обособени позиции от № 1 - № 5 на участника „БРАТЯ 
ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище. 

С горепосочените действия завърши публичната част от заседанието на комисията 
и тя продължи работата си на закрито заседание. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни 
пакетирани хранителни продукти” на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен и 
констатира, че участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 3, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 3 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 
гр.Сливен до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 3. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” 
на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен и констатира, че участника е представил 
всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 5, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 5 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 
гр.Сливен до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 5. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 1 „Периодични доставки на мляко и 



млечни продукти” на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище и констатира, 
че участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 1, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 1 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника  „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 1. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 2  „Периодични доставки на плодове 
и зеленчуци” на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище и констатира, че 
участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 2, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 2 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 2. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни 
пакетирани хранителни продукти” на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 
гр.Търговище и констатира, че участника е представил всички документи изисквани от 
възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 3, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 3 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 3. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 4 „Периодични доставки на месо, 



месни продукти, риба и яйца” на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище и 
констатира, че участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 4, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 4 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 4. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви”. 
на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище и констатира, че участника е 
представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката по обособена позиция № 5, с всички условия за 
възлагането и финансирането й. В горепосочения документ заявява също, че при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по 
стандартен образец на АОП за обособена позиция № 5 участникът удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение по обособена позиция № 5. 

На 20.07.2017 г. в 10.00 часа Комисията се събра в заседателна зала на Община – 
Котел да проведе следващото си заседание и продължи работата си с разглеждане 
техническите предложения на участниците. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 

гр.Сливен по обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни пакетирани 

хранителни продукти”. С техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 

3” участникът е направил следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  150 (сто и петдесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 



При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по 

обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 

продукти” отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „АРА РИТЕЙЛ” 

ЕООД, гр.Сливен до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на 

ценовата оферта по обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни 

пакетирани хранителни продукти”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 

гр.Сливен по обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви”. С 

техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 5” участникът е направил 

следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  150 (сто и петдесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по 

обособена позиция №5  отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „АРА РИТЕЙЛ” 

ЕООД, гр.Сливен до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на 

ценовата оферта по обособена позиция №5 „Периодични доставки на консерви”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 

ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 1 „Периодични доставки на мляко и 

млечни продукти”. С техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 1” 

участникът е направил следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 



такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище 

по обособена позиция №1 отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника БРАТЯ 

ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата – отваряне и 

разглеждане на ценовата оферта по обособена позиция №1 „Периодични доставки на 

мляко и млечни продукти”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 

ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 2 „Периодични доставки на плодове и 

зеленчуци”. С техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 2” 

участникът е направил следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище 

по обособена позиция № 2 отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника БРАТЯ 

ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата – отваряне и 

разглеждане на ценовата оферта по обособена позиция №2 „Периодични доставки на 

плодове и зеленчуци”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 

ООД, гр.Търговище по обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни 

пакетирани хранителни продукти”. С техническото си предложение в оригинал по 

„Образец № 6 – 3” участникът е направил следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 



Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище 

по обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 

продукти” отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ 

ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата – отваряне и 

разглеждане на ценовата оферта по обособена позиция №3 „Периодични доставки на 

различни пакетирани хранителни продукти”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 

ООД, гр.Търговище по обособена позиция №4  „Периодични доставки на месо, месни 

продукти, риба и яйца”. С техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 

4” участникът е направил следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 

- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище 

по обособена позиция №4 „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и 

яйца” отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ 

ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата – отваряне и 

разглеждане на ценовата оферта по обособена позиция №4 „Периодични доставки на 

месо, месни продукти, риба и яйца”. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 

ООД, гр.Търговище по обособена позиция №5 „Периодични доставки на консерви”.  С 

техническото си предложение в оригинал по „Образец № 6 – 5” участникът е направил 

следните предложения: 

- Периодична доставка на заявените хранителни продукти –  два пъти в 

седмицата / понеделник и сряда/ от 8.00 часа до 11.00 часа на база заявки от 

предходния работен ден; 



- Качествено изпълнение предмета на обособената позиция от поръчката 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

- Срок на валидност на офертата  120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от крайния срок (дата) за подаване на оферти. 

Участника удостоверява, че ако при изпълнението на поръчката бъдат 

констатирани некачествени хранителни продукти, такива с изтекъл срок на годност и 

такива с незапечатани или с нарушена цялост опаковки, същите ще ги подменят до 

16.00 часа в деня на доставката, за да може тя да бъде приета за изпълнена. 

При констатиране на скрити недостатъци, които не могат да бъдат установени в 

момента на приемане на доставените хранителни продукти, участника се задължава в 

срок до 24 часа от получаване на констативния протокол да достави нови качествени 

продукти.  

Техническото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище 

по обособена позиция №5  отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ 

ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище до следващия етап на процедурата – отваряне и 

разглеждане на ценовата оферта по обособена позиция №5 „Периодични доставки на 

консерви”. 

Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно 

25.07.2017г. в 15.00 часа в заседателната зала на община Котел, на което ще бъдат 

отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение ще бъде публикувано 

на 20.07.2017 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в 

профила на купувача. 

 

  Дата на приключване на протокола: 20.07.2017 г. в 14.30 часа.  

 
 

Председател: Шериф Куванджъ : ……/п/ *……………… 

Членове: 1.  Добри Николов: ………/п/ *……………… 

                 2.  Силвия Димитрова : …/п/ *………………….  

                 3. Георги Матеев : ……/п/ *…………… 

                 4. Панайотка Панайотова : ……/п/ *……………….      

 

* Заличена информация на осн. чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 

 

 

 



                                                                                    УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: ...... /п.п./ *.....                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: 08.08.2017 г.     

 
ПРОТОКОЛ  № 2  

 
Днес, 25.07.2017г., в 15.00 часа в заседателната зала на Община - Котел се събра 

за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка за доставки с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за 
нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина в с.Кипилово, 
Домашен социален патронаж в гр.Котел и Център за настаняване от семеен тип в 
гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции” комисия, назначена със 
Заповед № РД 13 - 310 / 18.07.2017г. на Кмета на Община-Котел в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шериф Куванджъ – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
                            2. Силвия Димитрова – домакин в ДСП 
                            3. Георги Матеев – социален работник в ДСП 
                            4. Панайотка Панайотова – касиер – домакин в ЦНСТ 
да проведе следващото си заседание. При отваряне на ценовите оферти 

присъства г – н Стефан Великов – управител на „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 
гр.Търговище. Г-н Великов се легитимира с лична карта и се вписа в регистъра на 
присъстващите при отваряне на ценовите оферти. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 3  „Периодични 

доставки на различни пакетирани хранителни продукти” е запечатан и непрозрачен, 

комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „АРА 

РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен  ” по обособена позиция № 3 , което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция -  26 296,60 (двадесет и 

шест хиляди двеста деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 5 „Периодични 

доставки на консерви” е запечатан и непрозрачен, комисията пристъпи към неговото 

отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „АРА 

РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен  ” по обособена позиция № 5, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция -  8862,15 (осем хиляди 

осемстотин шестдесет и два лева и петнадесет стотинки) лева с ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 1 

„Периодични доставки на мляко и млечни продукти” е запечатан и непрозрачен, 

комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 1, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция – 19 989,00 

(деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева) лева с ДДС. 

 



След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 2 

„Периодични доставки на плодове и зеленчуци”  е запечатан и непрозрачен, комисията 

пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 2, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция – 22 895,00 (двадесет и 

две хиляди осемстотин деветдесет и пет лева) лева с ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 3 

„Периодични доставки на различни пакетирани хранителни продукти” е запечатан и 

непрозрачен, комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 3, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция – 23 923,30 (двадесет и 

три хиляди деветстотин двадесет и три лева и тридесет стотинки) лева с ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 4 

„Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и яйца” е запечатан и 

непрозрачен, комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 4, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция – 31 231,00 (тридесет и 

една хиляди двеста тридесет и един лева) лева с ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 5 

„Периодични доставки на консерви” е запечатан и непрозрачен, комисията пристъпи 

към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 5, което е : 

- Обща стойност за изпълнение на обособената позиция – 6887,00 (шест хиляди 

осемстотин осемдесет и седем лева) лева с ДДС. 

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията и тя продължи работата си в закрито заседание. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 3” на участника 
„АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 3 „Периодични доставки на 
различни пакетирани хранителни продукти”. След като разгледа ценовото 
предложение на участника, комисията констатира, че ценовото предложение на 
участника съответства по количества и видове хранителни продукти, посочени от 
възложителя в „Образец № 7 – 3” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 3 - 25 600,00 лв. с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по 

обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 

продукти”  - 26 296,60 лв. с ДДС e над прогнозната стойност за обособената позиция, 

определена от възложителя , но не я надвишава с повече от 5 % съгласно условията 

на възложителя. Ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен 

по обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 

продукти”  отговаря на изискванията на възложителя. 



Комисията провери ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 

гр.Сливен по обособена позиция №3  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 5” на участника 
„АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 5 „Периодични доставки на 
консерви”. След като разгледа ценовото предложение на участника, комисията 
констатира, че ценовото предложение на участника съответства по количества и 
видове хранителни продукти, посочени от възложителя в „Образец № 7 – 5” от 
документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 5 – 9 000,00 лв. с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по 

обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” - 8862,15 лв. с ДДС e в 

рамките на прогнозната стойност за обособената позиция.   

Ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен по 
обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” отговаря на изискванията 
на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, 

гр.Сливен по обособена позиция №5  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 1” на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 1 „Периодични 
доставки на мляко и млечни продукти”. След като разгледа ценовото предложение на 
участника, комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства 
по количества и видове хранителни продукти, посочени от възложителя в „Образец № 
7 – 1” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 1 –  24 000,00 лв. с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 1 „Периодични доставки на мляко и млечни продукти” - 19 989,00 
лв. с ДДС  e в рамките на прогнозната стойност за обособената позиция.   

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 1 „Периодични доставки на мляко и млечни продукти”  отговаря 
на изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 

гр.Търговище по обособена позиция №1  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 2” на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 2 „Периодични 
доставки на плодове и зеленчуци”. След като разгледа ценовото предложение на 
участника, комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства 
по количества и видове хранителни продукти, посочени от възложителя в „Образец № 
7 – 2” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 2 – 25 500,00 с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 2  „Периодични доставки на плодове и зеленчуци” -  22 895,00 
лв. с ДДС  e в рамките на прогнозната стойност за обособената позиция.   

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 2  „Периодични доставки на плодове и зеленчуци” отговаря на 
изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 

гр.Търговище по обособена позиция № 2  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 3” на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 3 „Периодични 



доставки на различни пакетирани хранителни продукти”. След като разгледа ценовото 
предложение на участника, комисията констатира, че ценовото предложение на 
участника съответства по количества и видове хранителни продукти, посочени от 
възложителя в „Образец № 7 – 3” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 3 –  25 600,00 с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 
продукти” -  23 923,30  лв. с ДДС  e в рамките на прогнозната стойност за обособената 
позиция.   

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 3  „Периодични доставки на различни пакетирани хранителни 
продукти”отговаря на изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 

гр.Търговище по обособена позиция № 3  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 4” на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 4 „Периодични 
доставки на месо, месни продукти, риба и яйца”. След като разгледа ценовото 
предложение на участника, комисията констатира, че ценовото предложение на 
участника съответства по количества и видове хранителни продукти, посочени от 
възложителя в „Образец № 7 – 4” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 4 –  34 900,00 лв. с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 4 „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и яйца” - 
31 231,00 лв.  с ДДС  e в рамките на прогнозната стойност за обособената позиция.   

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 4  „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и яйца” 
отговаря на изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 

гр.Търговище по обособена позиция №4  за аритметични грешки но не откри такива. 

Комисията разгледа ценовото предложение по „Образец № 7 – 5” на участника 
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по обособена позиция № 5 „Периодични 
доставки на консерви”. След като разгледа ценовото предложение на участника, 
комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства по 
количества и видове хранителни продукти, посочени от възложителя в „Образец № 7 – 
5” от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на възложителя за обособена позиция № 5 –  9 000,00  лв. с 

ДДС. 

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” -  6887,00   лв.  с ДДС  e в 
рамките на прогнозната стойност за обособената позиция.   

Ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище по 
обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” отговаря на изискванията 
на възложителя. 

Комисията провери ценовото предложение на участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, 

гр.Търговище по обособена позиция № 5  за аритметични грешки но не откри такива. 

 

Основният критерий за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.  

В предвид факта, че за участие в процедурата има подадена само по една оферта 

за обособени позиции №1, №2 и №4, комисията не може да приложи методиката на 



възложителя и да определи най-ниска предложена цена за всяка една от 

горепосочените обособени позиции. 

За обособени позиции №3 и №5 са подали оферти двамата участника, поради 

което комисията не може да извърши проверка и за наличие на обстоятелства по 

чл.72, ал.1 от ЗОП за ценовите предложения на участниците по обособените позиции 

от № 1 - № 5, тъй като за извършване на горепосочената проверка са необходими най 

– малко три  подадени оферти по една и съща обособена позиция.  

Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на ценовите оферти по 

обособени позиции № 3 и № 5 по следната формула: Цп = (Цn min / Цп съотв.) х 100 

точки, където: 

Ц min – най ниската обща предложена цена в бълг. лева с ДДС измежду всички 

оферти за съответната обособена позиция. 

Цсъотв. – обща цена в  бълг. лева с ДДС за съответната обособена позиция, 

предложена в оценяваната оферта. 

 

По обособена позиция № 3 „Периодични доставки на различни пакетирани 

хранителни продукти”: 

 

За „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен – 23 923,30 лв. / 26 296,60 лв. х 100 точки = 

90,97 точки. 

За „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище – 23 923,30 лв. / 23 923,30 лв. х 100 

точки = 100,00 точки. 

 

По обособена позиция № 5 „Периодични доставки на консерви” 

 

За „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен - 6887,00 лв.  /  8862,15 лв. х 100 точки = 

77,71 точки. 

За „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище – 6887,00 лв.  / 6887,00  лв.  х 100 

точки = 100,00 точки. 

   

Предвид гореизложеното комисията направи следното класиране: 

 

По обособена позиция № 1 „Периодични доставки на мляко и млечни продукти”. 

1.„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище. 

 

По обособена позиция №2 „Периодични доставки на плодове и зеленчуци”. 

1.„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище. 

 

По обособена позиция №3 „Периодични доставки на различни пакетирани 

хранителни продукти”. 

      1. .„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище - 100,00 точки. 

2. „АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен  - 90,97 точки 

 

По обособена позиция №4 „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба и 

яйца”. 

1.„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище. 

 

По обособена позиция №5 „Периодични доставки на консерви” 



1.„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище - 100,00 точки. 

2.„АРА РИТЕЙЛ” ЕООД, гр.Сливен -  77,71 точки. 

 

С оглед на изложеното, предвид ценовите предложения на участниците и 

финансовия ресурс на възложителя, комисията предлага на Възложителя да 

постанови в определения за това срок с мотивирано решение, класирането на 

участниците и определи изпълнител на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за 

нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина в с.Кипилово, Домашен 

социален патронаж в гр.Котел и Център за настаняване от семеен тип в гр.Котел за 

срок от 1 година, по обособени позиции” участника класиран на първо място и да 

сключи договор със същия участник в настоящата процедура. 

Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване на протоколите, 

отразяващи работата й.  

Цялата документация за ОП с предмет: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина в с.Кипилово, 

Домашен социален патронаж в гр.Котел и Център за настаняване от семеен тип в 

гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции”, включително всички документи, 

изготвени в хода на работа на комисията ще бъдат предадени на Възложителя, което 

ще бъде удостоверено с разписка, подписана от Кмета на Община Котел.  

 

Със съставяне на настоящия протокол и полагане на подписите под него комисията 

закри своето последно заседание на 25.07.2017 г. в 16,10 часа. 

 

 
 

Председател: Шериф Куванджъ : ……/п/ *……………… 

Членове: 1.  Добри Николов: …………/п/ *…………… 

                 2.  Силвия Димитрова : ……/п/ *……………….  

                 3. Георги Матеев : ……/п/ *…………… 

                 4. Панайотка Панайотова : ………/п/ *…………….      

 

* Заличена информация на осн. чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 

 

 

                  


