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Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника „Стелит-1” ЕООД, 

находяща се в непрозрачен, запечатан плик и надписан съгласно изискванията на 

възложителя. В плика се откриха 2 броя непрозрачни, запечатани пликове.  

Отвори се Плик №1, с надпис: „Документи за подбор”. Съгласно Приложение №1 към 

настоящия протокол в Плик №1 се съдържат всички необходими документи, посочени в 

документацията за участие. Същите са по образец, подписани и подпечатани от участника. В 

плика се съдържа и техническо предложение, което е по образец и отговаря на изискванията 

на възложителя, като е посочен срок за изпълнение на доставката след подадена заявка от 

Възложителя до 3 (три) календарни дни. 

Отвори се Плик №2 с надпис: „Предлагана цена”. В него се съдържа ценова оферта в 

оригинал по образец. Участникът предлага: ценова оферта базовата цена на САПИ (вариант 

III).  

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника „АМУРАА-КОНСЕРВ 

68” ООД, находяща се в непрозрачен, запечатан плик и надписан съгласно изискванията на 

възложителя. В плика се откриха 3 броя непрозрачни, запечатани пликове.  

Отвори се Плик №1, с надпис: „Документи за подбор”. Съгласно Приложение №1 към 

настоящия протокол в Плик №1 се съдържат всички необходими документи, посочени в 

документацията за участие. Същите са по образец, подписани и подпечатани от участника. 

Отвори се Плик №2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Съгласно 

Приложение №1 към настоящия протокол в Плик №2 се съдържа техническо предложение по 

образец, подписано и подпечатано от участника. Предложението отговаря на изискванията на 

възложителя, като е посочен срок за изпълнение на доставката след подадена заявка от 

Възложителя до 1 (един) календарни дни. 

Отвори се Плик №3, с надпис: „Ценово предложение”. В него се съдържа ценова 

оферта в оригинал по образец. Участникът предлага: процент отстъпка от базовата цена на 

САПИ (вариант II) - 13% (тринадесет процента).  

Комисията констатира, че предложенията на участниците „Варна Оборот” ЕООД и 

„АМУРАА-КОНСЕРВ 68” ООД са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - „най-

ниска цена”, поради което комисията изисква от двамата участници подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на ценовото предложение.  

 След получаване и разглеждане на писмените обосновки на участниците: „Варна 

Оборот” ЕООД и „АМУРАА-КОНСЕРВ 68” ООД комисията ще пристъпи към класиране на 

офертите.  

Комисията определя срок за получаване на писмените обосновки: 3 (три) работни дни 

от получаването на искането за тях.  

 Комисията приключи работа по тази част на протокола в 12:00 часа на 18.12.2015 г.  

  

Комисията продължи работа по протокола на 22.12.2015г. от 11:30 часа.  

На комисията бяха представени 2 броя писмени обосновки, постъпили в деловодството 

на учебното заведение в запечатани пликове, както следва:  

1. „Варна Оборот” ЕООД, с вх. №АСД05-007/21.12.2015г., получено в 12:50 ч.  

2. „АМУРАА-КОНСЕРВ-68” ООД, с вх. №АСД05-008/21.12.2015г., получено в 12:52ч. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Обосновка по показателя „Предложена цена” 

на „Варна Оборот” ЕООД.  



Протокол от работа на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти във връзка с публична покана с предмет: 

Доставки на хранителни продукти за училищен стол на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” - Варна”                     3 

 

Участникът е посочил, че при формирането на ценовото си предложение се е 

възползвал от по-благоприятните за него обективни фактори съгласно чл. чл. 70, ал. 2 от ЗОП, 

а именно:  

1. Наличието на изключително благоприятни условия за кандидата - сключени 

договори с производителите и вносители на хранителни продукти от следните групи: хляб и 

хлебни изделия, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба и рибни продукти яйца, 

бакалски стоки и други. Поради значителните обороти получават големи отстъпки за 

закупените храни. Също така е посочено, че "Варна оборот" ЕООД няма да използва банкови 

кредити за поръчката, което води до по-ниски разходи при нейното изпълнение. Участникът 

заявява, че разполага с достатъчно свободни парични средства - надвишаващи целия обем на 

поръчката, което му позволява да заплаща доставките авансово или в момента на 

получаването им в брой, а това води до допълнителни отстъпки от производителите. 

 2. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка - участникът залага 

ниски допълнителни разходи. Превозите на хранителните стоки се извършват със собствени 

превозни средства - лекотоварни автомобили с нисък разход на гориво. Участникът има 

сключени договори за доставка на хранителни стоки с детските градини, ясли, детските 

млечни кухни и други обекти на територията на град Варна и по конкретно в кв 

"Аспарухово", което му дава възможност за комбиниране и групиране на стоките и по този 

начин намалява разходите за транспорт. Това влияе върху крайната цена и затова може да си 

позволи да предложим такава отстъпка от „САПИ” ЕООД, 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 на твърда 

заплата, с опит в дейността и са взаимозаменяеми, като водачите на превозните средства, 

които осъществяват и товарно - разтоварните дейности са едновременно и отчетници. Във 

връзка с изпълнение на други договори по обществени поръчки участникът „Варна оборот" 

ЕООД има сключен договор за предоставяне на бюлетин от „САПИ” ЕООД. По този начин 

икономисва значителни средства при закупуване на бюлетин, което също оказва влияние 

върху предлаганата цена. 

3. Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка /чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП/ „Варна оборот" ЕООД, разполага със свободни оборотни парични средства и при 

направените от участника проучвания и анализ на лихвите по депозити на юридически лица 

стига до извода, че за него е по-изгодно да предложи по-голяма търговска отстъпка, така че 

предвиденият в ценовото му предложение процент печалба би му гарантирал по-висока 

доходност от действащите лихвени проценти. 

Към обосновката е приложена оборотна ведомост за периода 01.01.2015г. - 31.10.2015г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Писмена обосновка на ценово предложение на 

„АМУРАА-КОНСЕРВ-68” ООД. 

Участникът посочва, че при ценообразуването на ценовото си предложение се е водил 

от следните определящи фактори: пазарните цени; цените на най-близките до даден доставчик 

на конкурентни стоки и фирми -конкуренти; характерът на връзките и отношенията на 

доставчиците с „АМУРАА-КОНСЕРВ-68" ООД; фактическите цени, по които се 

осъществяват отделните покупко-продажби - доставяйте цени на база слючени договори за 

доставка с основните ни доставчици; конкретните търговско-икономически условия на 

сделката.  

Ценообразуването е направено по метода възстановяване на разходите и осигуряване на 

целева печалба. Цената се изчислява по следната формула: Р= (C*Q+R)/Q, където „R” е 

желаната целева печалба,  „С” са издръжки за единица и „Q” е количество на продукта.  
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При формирането на предложените от АМУРАА-КОНСЕРВ-68" ООД цени по ценовата 

оферта участникът се е възползвал от по-благоприятните за него обективни фактори съгласно 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП , а именно:  

Финансовото състояние на „АМУРАА-КОНСЕРВ-68" ООД е много стабилно, а това е 

най-важната предпоставка за постигане на финансова независимост на пазара. В условията на 

растяща икономическа криза „АМУРАА-КОНСЕРВ - 68" ООД е оптимизирало разходите за 

заплати чрез поддържане на оптимален брой, но високо квалифицирани служители и 

работници. Дружеството има почти 0% разходи за производствени и складови помещения 

поради факта, че разполага със собствени складова и призводствена бази. Поради стабилното 

си финансово състояние и отличното управление на финансите, дружеството има възможност 

редовно да реинвестира достатъчно средства в дейността си, така че предлаганите от него 

доставки да бъдат със съответното качество и да отговарят на изискванията на пазара. 

„АМУРАА-КОНСЕРВ-68" ООД няма просрочени задължения към трети лица - държавата, 

общини, банки - кредитори, доставчици. Дружеството поддържа оптимална парична маса и 

разполага във всеки един момент със свободен финансов ресурс, достатъчен, както за 

извършване на обичайната търговска дейност, така и за покриване на нуждата от извършване 

на внезапно възникнали разноски. 

На второ място е посочено, че „АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД доказан дългогодишен 

партнъор в търговията с хранителни стоки в региона на община Варна. Дружеството има богат 

опит в доставка на основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци, консерви и тестени 

изделия. Фирмата има сключени дългосрочни договори с основните си доставчици на стока, в 

които при заплащане веднага при доставката или при големи количества получава отстъпки в 

размер до 25% от цените на "САПИ" ООД. 

Участникът „АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД твърди, че има доказана възможност за 

изпълнение на предложената отстъпка, поради следните факти: 

1. Дружеството е заложило минимална печалба при ценообразуването. 

2. Поради добрата си търговска репутация и трайни отношения с доставчиците 

„АМУРАА-КОНСЕРВ - 68" ООД получава високи търговски отстъпки. 

3. При изпълнението на поръчката ще използва в по-голямата си част собствени 

складови бази и транспортни средва, което води до намаляване на разходите издръжки за 

единица продукт.  

„АМУРАА-КОНСЕРВ-68" ООД предлага оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, като при определяне на предложените цени се е ръководило 

изключително от условията на икономическа криза, в които се работи в момента и от 

получателите на доставките по обществената поръчка, а именно деца от детските и учебни 

заведения. 

След направени разискванията комисията единодушно реши да приеме писмените 

обосновки по направените ценови предложения на двамата участници „Варна Оборот: ЕООД 

и „АМУРАА-КОНСЕРВ-68” ООД, като ги допуска до класиране по критерий „най-ниска 

цена”.  

Комисията класира участниците в обществената поръчка, както следва:  

1. На първо място: „Варна Оборот” ЕООД - участник предложил процент отстъпка от 

базовата цена на „САПИ” ООД (вариант II) - 19% (деветнадесет процента). 

2. На второ място: „АМУРАА-КОНСЕРВ-68” ООД - участник предложил процент 

отстъпка от базовата цена на „САПИ” ООД (вариант II) - 13% (тринадесет процента). 

3. На трето място: „СТЕЛИТ-1” ЕООД - участник предложил базовата цена на „САПИ” 

ООД (вариант III).  
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Комисията предлага на Възложителя да пристъпи към сключване на договор с 

класирания на първо място участник: „Варна Оборот” ЕООД.  

Работата на комисията приключи в 12:30 часа на 22.12.2015г.  

Препис от протокола да се публикува в раздел „Профил на купувача” в интернет 

страницата на учебното заведение и да се изпрати на участниците на посочения от тях адрес.  

 

Председател: Снежана Йорданова Пенева                     /п/                    . 

    Членове: 1. Златинка Николова Михалева                 /п/                   . 

                   2. Петя Руменова Патлеева                           /п/                   .  

        3. Стилияна Събева Стаменова                    /п/                   . 


