
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150 гр. Две могили, бул. “България” 84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 2006; 2007; e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg

ПРОТОКОЛ  № 4

Днес, 02.06.2016 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”

Г-жа Русинова откри заседанието в 09:00 часа. 
На заседанието на комисията присъства Изпълнителния директор на  

БОРОИМПЕКС АД, гр. Борово и управиреля на НОЙМА 2003 ЕООД, гр. Русе. 
Комисията обяви оценките 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” и по показател П3 „Най – 
кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката на допуснатите 
оферти и пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагана цена”, като 
цените бяха обявени публично, както следва:

Получени оценки по показател П2 “Предлагана цена”:

Предложена цена (П2) - представлява предложената от участника цена за изпълнение 
на доставката общо за конкретната обособена позиция, в лева без ДДС, с тежест в 
комплексната оценка -60%

Оценката се формира по следния начин: П2 = (Цmin / Цi) х 100
Ц е предложената обща цена за конкретна обособена позиция съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник, формирана като сбор от стойностите по отделните 
артикули по позицията. Стойността на даден артикул от позицията се определя като 
произведение от прогнозното количество и единичната цена.

Цгшп е минималната предложена обща цена по конкретната обособена позиция съгласно 
Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена.

Оферта №1  НОЙМА 2003 ЕООД, гр. Русе
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” П2- 22653.45 лева
10. Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за 
доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания  П 2 – 27998.05 лева.

Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец



2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” П2 – 5250.00 лева
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, 
пиле и пилешко и колбаси” П2 – 34004.00 лева.
4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” П2 – 8601.00 лева 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” П2 – 26184.90 лева
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”  П 2-  
3976.00 лева
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” П2- 19920.75 лева 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
П2- 11801.30 лева
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” П2 – 2854.40 лева

Оферта № 2 – „БОРОИМПЕКС” АД гр. Борово

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” П2 – 4403.51 лева
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, 
пиле и пилешко и колбаси” П2 – 29181.88 лева
4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” П2 – 8782.00 лева 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” П2 – 36835.54 лева
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”  П 2- 
4714.40 лева
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” П2- 27144.72 лева 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
П2- 19165.61 лева
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” П2 – 3429.18 лева

Оферта № 5  ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ’ , село Ботров

1. Обособена позиция – І. “Хляб и закуски” П2 – 6170.00 лева

Получени оценки по показатели: 

За ОП 1 „Хляб и закуски”

Оферта № 5  ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ’ , село Ботров
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 100 точки

За ОП  ІІ. “Хлебни изделия”

Оферта № 2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  83.87 точки 



П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 72.24 точки 

Оферта № 3 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 100 точки 

За ОП 3 „“Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и пилешко и колбаси”

Оферта №2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  85.81 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 73.40 точки 
Оферта № 3 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 100 точки 

За ОП 4. “Риба и рибни продукти”
Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО -81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 97.93 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
Ко – 98.75 точки 

Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 

Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 100 точки 



П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 71.01 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 82.64 точки 

Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”
Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  84.33 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 90.59 

Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци”
Оферта № 1  НОЙМА 2003 ЕООД, гр. Русе
П 1 „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  - 8.69 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  87.93 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО –74.48 точки 

Оферта №2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” – 73.38 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 



КО – 84.02 точки 

 Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки”
Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  61.57 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 76.94 точки 

Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти”
Оферта № 3  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец
П 1 „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  -9.61 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО -81.92 точки 

Оферта № 2 „БОРОИМПЕКС” АД
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  83.23 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО –  89.93 точки 

Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка 
от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Оферта № 4  НОЙМА 2003 ЕООД, гр. Русе
П 1 „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  - 100 точки 
П 2 „Предлагана цена” –  100 точки 
П3 „Най – кратък срок на доставка в календарни дни от датата на заявката – 100 точки 
КО – 100 точки 

 ПОЛУЧЕНА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:

За Обособена позиция 1 „Хляб и закуски”
 1 място ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ” – 100 точки 



Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 

1 място „БОРОИМПЕКС” АД – 100 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 72.24 точки 
точки 

Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси”

1 място „БОРОИМПЕКС” АД –  100 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 73.40 точки 

Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД – 98.75 точки
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 

Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД –82.64 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 

Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД –  90.59 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 

Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД –84.02 точки 
3 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 
1 място  НОЙМА 2003 ЕООД – 71.48 точки

Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
1 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  -81.92 точки 
1 място „БОРОИМПЕКС” АД -76.94точки 

Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти”

1 място „БОРОИМПЕКС” АД -89.93 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки
Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка 

от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания  
1 място  НОЙМА 2003 ЕООД – 100 точки 

Обявявам участниците, които не са допуснати до разглеждане и оценяване  на 
представените оферти на основание чл.16г, ал.6 от ЗОП за Обособена позиция X 
“Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания  :

• Участник № 2- ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”;
• Участник № 3 – „БОРОИМПЕКС” АД.
  
Мотиви за тяхното недопускане :
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл.30 от 

Закона за интеграция на хора с увреждания, поради което Възложителят на основание 
чл. 16 г, ал. 1 от ЗОП е обявил в обявлението и документацията за участие, че тя е 



предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора 
с увреждания.

Комисията, при извършения преглед на документите, поставени в плик № 1 
“Документи за подбор” на всички участници в процедурата, е установила, че двама от 
участниците: ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” и „БОРОИМПЕКС” АД не са 
вписани в  Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, а НОЙМА ЕООД е  
вписан в този регистър. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, когато в процедурата участват 
едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 
които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на 
тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на  останалите 
участници не се разглеждат и оценяват.

Тъй като офертата на участника,  вписан по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП отговаря 
на изискванията на Възложителя Комисията на основание чл. 16г, ал.6 от ЗОП не е 
допуснала до разглеждане и оценяване  на представените оферти за Обособена позиция 
X “Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания  :

• Участник № 2- ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”
• Участник № 3 – „БОРОИМПЕКС” АД.
  

Предвид горното и на основание чл. 16г, ал.6 от ЗОП, комисията не е разгледала 
офертите на ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” и „БОРОИМПЕКС” АД, което 
мотивира настоящото предложение на комисията  за обявяване на участниците за 
отстраняване.

Настоящият протокол, съставен на 02.06.2016г. и цялата документация в 
процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.73 ал. 1 от ЗОП 

КОМИСИЯ:

1. _______п ________
  /К. Русинова/

2. _______п _______
  /Й. Димитрова/

3. _______п ________
  /К. Ахмедова/


