
УТВЪРДИЛ:.../п/........... 

Директор ТП ДЛС ШЕРБА 
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

24.06.2020г 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/24.06.2020г. 

 
          На 24.06.2020 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №258/24.06.2020г. 

на директора на  ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - РСО- главен  счетоводител при ТП 

ДЛС Шерба  

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : най-ниската предложена цена относно процедура публично 

състезание , с предмет: „Доставка на прогнозни видове и количества хранителни 

продукти, плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки за 

осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен 

туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ , съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №246 от 01.06.2020  г на директора 

на ТП ДЛС Шерба 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2020-0106 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  

https://wp.me/p82oGs-dCI. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

24.06.2020 г.,  

          -получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП от членовете на комисията; 

          -проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  изискванията на 

ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна; 

          -комисията ще отвори опаковките с офертите съгласно ЗОП и ППЗОП по реда на 

постъпването им и ще провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести останалите  документи;  

           -подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на всеки от участниците депозирали оферта; 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
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           -отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на 

ценовото предложение на участника. 

           -закриване на публичното заседание на комисията 

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

            

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 23.06.2020г.  , 

такива  са  постъпили  , както следва: 

1. Оферта от „ЕМИ-18“ ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, 

обл.варна, ул.Георги Димитров №35,  ЕИК 204978097, с 

вх.№2058/18.06.2020г., час на постъпване: 15.46 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците. 

          Направена бе справка към 24.06.2020г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на участниците в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията на 

ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност 

на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от 

участниците данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че опаковката  с офертата  е с ненарушена цялост и отговаря 

от външна страна на изискванията на ЗОП и тези на възложителя.. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

      1.1.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „ЕМИ-18“ 

ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1. Заявление с включен Опис на представените документи; 

2. ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

3. ЕЕДОП на хартиен носител 

4. Удостоверение за актуално състояние от 18.06.2020г издадено от АВ 



5. Удостоверение за регистрация №17722/19.03.2018г. по чл.12 от ЗХ, издадено от 

ОДБХ-Варна 

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя  ; 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал; 

8. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха плика  с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя  . 

         Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика  с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение ,  т.к. в 

настоящия случай такива не присъстваха на публичното заседание на коисията. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП , комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на „ЕМИ-18“ ЕООД, както следва: 

 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 15000.00лв. 

( петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се 

сключва договор. 

 1. За целите на оценяването предлагам обща цена по посочената спецификация 

в размер на 1081,38 лв. (хиляда осемдесет и един лева и тридесет и осем ст) без вкл. 

ДДС представляваща сбор от единичните цени на стоките без вкл. ДДС, франко място на 

доставката при следните единични цени без вкл. ДДС, както следва: 

№ Наименование   мярка 

Предлагана 

ед.цена в 

лева без 

ДДС 

 Млечни изделия    

1 Кисело мляко кофичка  бр. 1,45 

2 Пастьоризирано краве мляко литър 2,45 

3 Сирене  кг. 12,95 

3.1 Сирене - от краве мляко   кг. 14,95 

3.2 Топено сирене бр. 2,85 

4. Кашкавал от краве мляко кг 28,95 

5. Кашкавал , произведен от овче и краве мляко кг 30,65 

6. Кашкавал тост кг 14,95 

    7. Кашкавалено роле кг 16,95 

8 Заквасена сметана  бр. 2,99 

9 Течна, готварска сметана   Бр. 4,29 

10. Руска салата кг 12,30 

11. Салата снежанка кг 12,30 

12. Прясно и меко сирене  кг 14,95 

Месни изделия    

1 Свинско месо охладено, натурално кг. 12,50 

2 Свинско месо без кост – охладено, натурално кг. 12,50 
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3 Свинско месо бут – охладено, натурално кг. 9,95 

4 Свинско месо плешка – охладено, натурално кг. 12,50 

5 Свински ребра – охладени, натурални кг. 12,95 

6 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% 

свинско месо кг. 9,95 

7 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% 

телешко  месо кг. 19,50 

8 

Мляно месо (60% телешко и 40% свинско) с ниско 

съдържание на мазнини и ниско съдържание на сол 

кг. 10,50 

9 Телешко месо от плешка без кост- охладено кг. 19,50 

10 Телешки шол - охладен кг. 19,50 

11 Шпеков салам кг. 15,50 

12 Шунка кг. 9,95 

13 Бекон кг. 10,95 

14 Кюфтета- охладени 80гр. Бр. 0,90 

15 Кебапчета- охладени 80гр бр 0,90 

16 Сурова наденица- охладена кг. 12,50 

17 Пилешко бонфиле охладено кг. 10,95 

18 Цяло пиле охладено кг. 5,99 

19 Филе от пилешки гърди без кожа кг. 11,99 

20 Патешки гърди - пушени кг. 25,00 

 РИБА   

1 Пъстърва- охладена кг. 10,95 

2 Риба Тон филе – охладено кг. 49,99 

3 Сьомга – охладена кг. 24,90 

4 Филе сьомга- охладено кг 49,99 

5 Ципура – охладена кг. 13,75 

Разни хранителни продукти    

1 Кокоши яйца  Бр. 0,25 

2 Бутер тесто  Бр. 5,19 

3 Фини, точени кори за баница 0.500кг. Бр. 2,35 

4 Кори за лазаня Бр. 2,95 

5 Слънчогледово олио  литър 2,75 

6 Студено пресован зехтин от 1л. бутилка 19,99 

7 Бяло, пшенично брашно Кг. 1,70 

8 Захар 1кг Кг. 1,59 

9 Инстантен крем  Бр. 1,99 

10 Кафе на зърна 1 кг Кг. 14,95 

11 Чай- плодов и билков Бр. 1,50 

12 Маслини Кг. 9,95 

13 Макарони и спагети Бр. 1,50 

14 Ориз от 1кг. Бр 2,99 

15 Хляб -0.700кг. Бр. 1,15 

16 Маргарин от 0.500кг. Бр. 3,39 

17 Масло от 0.125кг. Бр. 2,59 

18 

Масло от 0.250кг. 

 Бр. 4,75 

19 Краве масло- 10гр бр 0,30 



    

20 

Подправки – пипер( червен, зелен, бял, черен), кимион, 

ким, бахар и др. Бр. 0,95 

21 Суха сметана- за кафе в пакетче от 3гр. Бр. 0,10 

22 Течна сметана- за кафе от 200мл. Бр. 3,95 

23 Кондензирано мляко- за кафе в кутийка от 7.5 гр. Бр. 2,95 

24 Пакетчета захар за кафе Бр. 0,10 

25 Оцет 6% винен 0,700л 1,60 

26 Готварска сол йодирана кг 0,85 

    

Зеленчуци    

1 Гъба, печурка, прясна Кг.  5,99 

2 Домати - обикновени  Кг. 3,50 

3 Домати - розови Кг. 5,99 

4 Домати - коктейлни Кг. 9,95 

5 Краставица Кг. 5,49 

6 Пипер Кг. 5,99 

7 Зеле Кг. 1,50 

8 Лук- кромид Кг. 1,99 

9 Картоф Кг. 1,50 

10 Тиквичка Кг. 2,99 

11 Чесън Кг. 7,50 

12 Люта чушка Кг. 9,99 

13 Патладжан Кг. 5,99 

14 Морков Кг. 1,99 

15 Ряпа Кг. 1,99 

16 Магданоз- връзка Бр. 0,99 

17 Копър- връзка Бр. 0,99 

18 Салата, къдрава, обикновена Бр. 2,49 

19 Босилек- връзка Бр. 2,99 

20 Мащерка - връзка Бр. 1,60 

21 Целина- връзка Бр. 1,20 

22 Репички - връзка Бр. 1,20 

23 Зелен лук - връзка Бр. 1,20 

24 Аспержи кг. 22,00 

25 Спанак, пресен Бр. 3,20 

26 пащърнак кг 9,99 

Свежи плодове    

1 Ябълки Кг. 3,50 

2 Кайсии Кг. 9,99 

3 Праскови Кг. 9,99 

4 Мандарини Кг. 5,50 

5 Нектарини Кг. 9,99 

6 Портокал Кг. 3,50 

7 Банани Кг. 2,99 

8 Пъпеш Кг. 4,99 

9 Диня Кг. 4,50 

10 Лимони Кг. 4,99 



11 Лимон лайм Кг. 7,99 

12 Череши Кг. 25,00 

13 Ягоди Кг. 12,50 

14 Сливи Кг. 9,99 

15 Грозде ( бяло, черно) Кг. 9,99 

16 Авокадо Бр. 2,49 

17 Ананас Бр. 5,99 

18 Грейпфрут Кг. 2,99 

Алкохолни и Безалкохолни напитки  

1 Минерална вода  0,500л 0,99 

2 Газирана вода  0,500л 1,20 

3 Натурална вода с ниско съдържане на минерали  0,500л 0,99 

4 Газирана безалкохолна напитка с кофеин  0,500л 1,50 

5 Газирана безалкохолна напитка без кофеин 0,500л 1,50 

7 Бира 0,330л  0.330л. 1,95 

8 Бира 0,500л. 0,500л 1,75 

9 Уиски 0,700 мл.   0,700л. 27,50 

10 Узо  1л. 28,50 

11 Водка  1л 27,95 

12 Червено вино 0,750 мл.   0.750л. 11,75 

13 Вино розе 0,750 мл. 0,750л 11,50 

14 Бяло вино 0,750 мл.  0.750л 11,50 

15 Бяло пенливо вино 0,750 мл.  0,750л 5,95 

16 Поморийска гроздова ракия 0,700л 15,95 

17 Бургаска мускатова ракия 0,700л 14,95 

 ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС х 1081,38 
2. В посочените ед.цени от настоящето предложение са включени всички разходи за опаковка, 

такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на Изпълнителя, същите 

са в лева без ДДС - франко обекта на Възложителя - Станция „Шерба“ находяща се в землището на 

с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, и не са по-високи от единичните продажни цени в 

търговските ни обекти..  

3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и 

количество, съгласно ценовата ни оферта. 

4. Условия и начин на плащане: Ние сме съгласни плащането да се извършва по банков път в 15 

(петнадесет ) дневен срок след представяне на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след 

подписване от Възложителя на  двустранен- приемо-предавателен протокол ( стокова разриска или 

еквивалентен документ) за извършената доставка. 

          5.Известно ни е и сме съгласни , че включените в Техническата спецификация позиции от стоки и 

напитки не са изчерпателни по отношение на възможните видове хранителни продукти и напитки, които 

ще бъдат заявени въз основа на Договора. Могат да се възложат и доставят и други разновидности на 

хранителни продукти и напитки, които са необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на 

договора, като при поръчка на продукти извън и/или различни по характер, вид, разфасофка, 

мерна еденица, процентно съдържание  от посочените в техническата спецификация , 

заплащането ще се извършва на база единичните цени за всеки продукт/напитка, посочени 

в търговския ни обект (обекти). 

 

       С посоченото действие приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 



      Комисията преустанови своята работа на 24.06.2020г. в 11.15 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 24.06.2020г от 11.15 часа 

в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово обл.Варна, ул.Дунав 

№8. 

 

      На 24.06.2020г от 11.15 часа, комисията продължи своята работа на закрито 

заседание, като извърши следното: 

      Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица  в обявлението и 

документацията за обществената поръчка , че  действията на комисията ще се извършват 

в последователността, посочена в 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда 

на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното 

съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за 

оценка на офертите). 

      Във връзка с посоченото, Комисията следва да разгледа и оцени ценовото 

предложение на участниците. 

    

      Критерият определен от възложителя за оценка на офертите е „най-ниска цена” 

         

       Комисията разгледа ценовото предложение на „ЕМИ-18“ ЕООД, състоящо се от 

пет страници, както следва: 
 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 15000.00лв. 

( петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се 

сключва договор. 

 1. За целите на оценяването предлагам обща цена по посочената спецификация 

в размер на 1081,38 лв. (хиляда осемдесет и един лева и тридесет и осем ст) без вкл. 

ДДС представляваща сбор от единичните цени на стоките без вкл. ДДС, франко място на 

доставката при следните единични цени без вкл. ДДС, както следва: 

№ Наименование   мярка 

Предлагана 

ед.цена в 

лева без 

ДДС 

 Млечни изделия    

1 Кисело мляко кофичка  бр. 1,45 

2 Пастьоризирано краве мляко литър 2,45 

3 Сирене  кг. 12,95 

3.1 Сирене - от краве мляко   кг. 14,95 

3.2 Топено сирене бр. 2,85 

4. Кашкавал от краве мляко кг 28,95 

5. Кашкавал , произведен от овче и краве мляко кг 30,65 

6. Кашкавал тост кг 14,95 

    7. Кашкавалено роле кг 16,95 

8 Заквасена сметана  бр. 2,99 

9 Течна, готварска сметана   Бр. 4,29 

10. Руска салата кг 12,30 

11. Салата снежанка кг 12,30 

12. Прясно и меко сирене  кг 14,95 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE


Месни изделия    

1 Свинско месо охладено, натурално кг. 12,50 

2 Свинско месо без кост – охладено, натурално кг. 12,50 

3 Свинско месо бут – охладено, натурално кг. 9,95 

4 Свинско месо плешка – охладено, натурално кг. 12,50 

5 Свински ребра – охладени, натурални кг. 12,95 

6 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% 

свинско месо кг. 9,95 

7 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% 

телешко  месо кг. 19,50 

8 

Мляно месо (60% телешко и 40% свинско) с ниско 

съдържание на мазнини и ниско съдържание на сол 

кг. 10,50 

9 Телешко месо от плешка без кост- охладено кг. 19,50 

10 Телешки шол - охладен кг. 19,50 

11 Шпеков салам кг. 15,50 

12 Шунка кг. 9,95 

13 Бекон кг. 10,95 

14 Кюфтета- охладени 80гр. Бр. 0,90 

15 Кебапчета- охладени 80гр бр 0,90 

16 Сурова наденица- охладена кг. 12,50 

17 Пилешко бонфиле охладено кг. 10,95 

18 Цяло пиле охладено кг. 5,99 

19 Филе от пилешки гърди без кожа кг. 11,99 

20 Патешки гърди - пушени кг. 25,00 

 РИБА   

1 Пъстърва- охладена кг. 10,95 

2 Риба Тон филе – охладено кг. 49,99 

3 Сьомга – охладена кг. 24,90 

4 Филе сьомга- охладено кг 49,99 

5 Ципура – охладена кг. 13,75 

Разни хранителни продукти    

1 Кокоши яйца  Бр. 0,25 

2 Бутер тесто  Бр. 5,19 

3 Фини, точени кори за баница 0.500кг. Бр. 2,35 

4 Кори за лазаня Бр. 2,95 

5 Слънчогледово олио  литър 2,75 

6 Студено пресован зехтин от 1л. бутилка 19,99 

7 Бяло, пшенично брашно Кг. 1,70 

8 Захар 1кг Кг. 1,59 

9 Инстантен крем  Бр. 1,99 

10 Кафе на зърна 1 кг Кг. 14,95 

11 Чай- плодов и билков Бр. 1,50 

12 Маслини Кг. 9,95 

13 Макарони и спагети Бр. 1,50 

14 Ориз от 1кг. Бр 2,99 

15 Хляб -0.700кг. Бр. 1,15 

16 Маргарин от 0.500кг. Бр. 3,39 

17 Масло от 0.125кг. Бр. 2,59 



18 Масло от 0.250кг. Бр. 4,75 

19 Краве масло- 10гр бр 0,30 

20 

Подправки – пипер( червен, зелен, бял, черен), кимион, 

ким, бахар и др. Бр. 0,95 

21 Суха сметана- за кафе в пакетче от 3гр. Бр. 0,10 

22 Течна сметана- за кафе от 200мл. Бр. 3,95 

23 Кондензирано мляко- за кафе в кутийка от 7.5 гр. Бр. 2,95 

24 Пакетчета захар за кафе Бр. 0,10 

25 Оцет 6% винен 0,700л 1,60 

26 Готварска сол йодирана кг 0,85 

    

Зеленчуци    

1 Гъба, печурка, прясна Кг.  5,99 

2 Домати - обикновени  Кг. 3,50 

3 Домати - розови Кг. 5,99 

4 Домати - коктейлни Кг. 9,95 

5 Краставица Кг. 5,49 

6 Пипер Кг. 5,99 

7 Зеле Кг. 1,50 

8 Лук- кромид Кг. 1,99 

9 Картоф Кг. 1,50 

10 Тиквичка Кг. 2,99 

11 Чесън Кг. 7,50 

12 Люта чушка Кг. 9,99 

13 Патладжан Кг. 5,99 

14 Морков Кг. 1,99 

15 Ряпа Кг. 1,99 

16 Магданоз- връзка Бр. 0,99 

17 Копър- връзка Бр. 0,99 

18 Салата, къдрава, обикновена Бр. 2,49 

19 Босилек- връзка Бр. 2,99 

20 Мащерка - връзка Бр. 1,60 

21 Целина- връзка Бр. 1,20 

22 Репички - връзка Бр. 1,20 

23 Зелен лук - връзка Бр. 1,20 

24 Аспержи кг. 22,00 

25 Спанак, пресен Бр. 3,20 

26 пащърнак кг 9,99 

Свежи плодове    

1 Ябълки Кг. 3,50 

2 Кайсии Кг. 9,99 

3 Праскови Кг. 9,99 

4 Мандарини Кг. 5,50 

5 Нектарини Кг. 9,99 

6 Портокал Кг. 3,50 

7 Банани Кг. 2,99 

8 Пъпеш Кг. 4,99 

9 Диня Кг. 4,50 



10 Лимони Кг. 4,99 

11 Лимон лайм Кг. 7,99 

12 Череши Кг. 25,00 

13 Ягоди Кг. 12,50 

14 Сливи Кг. 9,99 

15 Грозде ( бяло, черно) Кг. 9,99 

16 Авокадо Бр. 2,49 

17 Ананас Бр. 5,99 

18 Грейпфрут Кг. 2,99 

Алкохолни и Безалкохолни напитки  

1 Минерална вода  0,500л 0,99 

2 Газирана вода  0,500л 1,20 

3 Натурална вода с ниско съдържане на минерали  0,500л 0,99 

4 Газирана безалкохолна напитка с кофеин  0,500л 1,50 

5 Газирана безалкохолна напитка без кофеин 0,500л 1,50 

7 Бира 0,330л  0.330л. 1,95 

8 Бира 0,500л. 0,500л 1,75 

9 Уиски 0,700 мл.   0,700л. 27,50 

10 Узо  1л. 28,50 

11 Водка  1л 27,95 

12 Червено вино 0,750 мл.   0.750л. 11,75 

13 Вино розе 0,750 мл. 0,750л 11,50 

14 Бяло вино 0,750 мл.  0.750л 11,50 

15 Бяло пенливо вино 0,750 мл.  0,750л 5,95 

16 Поморийска гроздова ракия 0,700л 15,95 

17 Бургаска мускатова ракия 0,700л 14,95 

 ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС х 1081,38 
2. В посочените ед.цени от настоящето предложение са включени всички разходи за опаковка, 

такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на Изпълнителя, същите 

са в лева без ДДС - франко обекта на Възложителя - Станция „Шерба“ находяща се в землището на 

с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, и не са по-високи от единичните продажни цени в 

търговските ни обекти..  

3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и 

количество, съгласно ценовата ни оферта. 

4. Условия и начин на плащане: Ние сме съгласни плащането да се извършва по банков път в 15 

(петнадесет ) дневен срок след представяне на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след 

подписване от Възложителя на  двустранен- приемо-предавателен протокол ( стокова разриска или 

еквивалентен документ) за извършената доставка. 

          5.Известно ни е и сме съгласни , че включените в Техническата спецификация позиции от стоки и 

напитки не са изчерпателни по отношение на възможните видове хранителни продукти и напитки, които 

ще бъдат заявени въз основа на Договора. Могат да се възложат и доставят и други разновидности на 

хранителни продукти и напитки, които са необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на 

договора, като при поръчка на продукти извън и/или различни по характер, вид, разфасофка, 

мерна еденица, процентно съдържание  от посочените в техническата спецификация , 

заплащането ще се извършва на база единичните цени за всеки продукт/напитка, посочени 

в търговския ни обект (обекти). 
            

         Комисията разгледа ценовото предложение на „ЕМИ-18“ ЕООД и констатира че същото е 

представено съобразно предвидения в документацията за участие в процедурата   образец, 

подписано от представляващия участника. При аритметична проверка на предложените еденични 



цени без ДДС по количества и техния сбор , комисията не установи да е налице несъответствие с 

предложената цена от участника. Посочените единични цени за видовете доставки  по техническа 

спецификация на възложителя не надвишават прогнозния финансов ресурс определен за 

изпълнение на обществената поръчка. При тези данни, Комисията приема, че не са налице 

основания за отстраняването му.   

 

         Поради наличие на една допусната оферта, Комисията счита че не следва да се 

извършва проверка по реда на чл.72, ал.1 от ЗОП. 

 

          Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „ЕМИ-18“ ЕООД, като установи следното: 

 

         След запознаването ни с решението, обявлението и документацията на настоящата 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на прогнозни видове и количества 

хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни  напитки за 

осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен 

туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“, предлагаме да организираме и изпълним 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация на възложителя, при спазване на 

съответните професионални стандарти, както следва: 

І. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. При изпълнение на поръчката заявяваме, че ще спазваме следните минимални 

изисквания към доставките, както следва: 

        1. Минимални изисквания към хранителни продукти, предмет на доставка ( 

месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; яйца, олио и 

зехтин, захар, ориз, масло и маргарин, подправки, тестени изделия, кафе и др.) :  

  1.1.Предлаганите/доставени хранителни продукти трябва да са: 

          -с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставката; 

          -да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората; 

          -да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните); 

        1.2 Опаковани в съответствие с изискванията по Наредба за изискванията за 

етикирането и представянето на храните, гарантиращо възможност за тяхното 

съхранение при обичайни за продукта условия; 
          2.Специфични изисквания към групите храни, които се доставят 

Качество на продуктите:  
Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. Не 

се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. Продуктите да са 

екстра или първо качество. Възложителят запазва правото си да замени или да върне 

продукти които не отговарят на необходимите изисквания при условия посочени в 

проекто-договора. 

Хранителните продукти да отговарят на критериите за качество по БДС и да бъдат:  

-първо или екстра качество;  

-с доказан произход;  

-да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при 

употреба от крайни потребители;  
-да отговарят на санитарните, санитарно-ветеринарните и хигиенните и др.норми;  
- цели;  

- здрави;  

- не се допускат продукти, негодни за консумация 

- чисти, практически без видими странични примеси;  



- практически без вредители;  

- практически без повреди, причинени от вредители;  

- не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения и ;  
- без чужд мирис и/или вкус  

- с фабрично ненарушена цялост на опаковките; 

- с етикети с посочено съдържание, алергени и срок на годност;  

        2.1. Плодовете и зеленчуците трябва да бъдат:  

- цели;  

- здрави;  

- не се допускат загнили или развалени плодове и зеленчуци, негодни за консумация;  

- чисти, практически без видими странични примеси;  

- свежи на външен вид;  

- практически без вредители;  

- практически без повреди, причинени от вредители;  

- без повишена повърхностна влажност;  

- без чужд мирис и/или вкус.  

Развитието и състоянието на плодовете и зеленчуците трябва да бъдат такива, че те да 

могат:  

- да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;  

- да се доставят на местоназначението в добро състояние.  

За доставката на плодове и зеленчуци се спазва Наредба №16 от 28.05.2010г. за изискванията 

за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци в сила от 08.06.2010 г. 

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. 

ДВ. Бр.71 от 13 Септември 2011г  

       2.2.Консервираните и преработени продукти от плодове и зеленчуци да не съдържат 

консерванти, оцветители и подсладители 
       2.3.Специфични изисквания към месото и месните продукти-БДС  

       -Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, което се предлага 

, трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно изискванията на 

Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).  

       -Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата маса) 

и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).  

       -Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини(за малотрайните колбаси 

не повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено съдържание 

на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните не повече от 2,2%).  

       Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 

изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 

приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :  

- информацията да е на български език - не заблуждават потребителите  

- маркировката за партидата , да е ясна и четлива, както и срока на трайност  

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция  

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО  

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.  

       Доставяните месни и птичи продукти, полуфабрикати и колбаси да са подходящо 

опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите 

нормативни документи и не пренасят в храната свои съставни части в количества, които 

представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната 

или до влошаване на органолептичните й характеристики.  

        2.4.Специфични изисквания към яйца-БДС или еквивалентен  



       1. Яйцататрябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията 

за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 589/2008 на 

Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB L 163, 24.6.2008 г. 

) и на приложение ІІІ, секция Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.  

       2. Яйцата трябва да са клас "А". Яйцата трябва да се доставят и консумират не по-късно 

от 28 дни след датата на снасяне.  

       3. Яйцата трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им (от +5 °C до +18 °C).  
       2.5.Специфични изисквания към млечните продукти - БДС или еквивалентен. 

       Млечните продукти трябва да са произведени :  

        - само от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция 

ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853 / 2004  

        - без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти, сгъстители и други 

добавки по смисъла на Наредба № 4 / 03.02.2015 г. за изискванията за използване на добавки 

в храните, ДВ 12 и на Регламент (ЕО) № 1333 / 16.12.2008 г. на Европейския парламент и на 

Съвета относно добавките в храните ( ОВ, L 354, 31.12.2008 г.) 

         Млякото и млечните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 

изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 

приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :  

-информацията да е на български език  

-не заблуждават потребителите  

-маркировката за партидата да е ясна и четлива, както и срока на трайност  

-обявена разбираема хранителна и здравна претенция –  

-храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО  

-лица с непоносимост към глутен или други алергени.  

         Доставяните млечни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят в 

храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото 

здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на 

органолептичните й характеристики. Всяка партида доставени млечни продукти да се 

придружава с документи за произход, за качество и безопасност.  

        2.6.Специфични изисквания към краве масло, слънчогледово масло, зехтин -БДС 

или еквивалентен.  

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 

/ 04.12.2014 г. относно :  

- информацията да е на български език  

- не заблуждават потребителите  

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност  

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция  

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО  

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.  

        Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

        2.7.Специфични изисквания към риба -БДС или еквивалентен  

        Рибата и рибните продукти трябва да са получени в регламентирани обекти за добив 

и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на приложение III, 

секция VIII на Регламент (ЕО) № 853/2004. на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход. Да се доставя охладена сладководна и/или морска риба.  

        2.8.Специфични изисквания към зърнени храни и храни на зърнена основа  



         Хлябът и хлебните изделия трябва да се доставят от обекти, които са одобрени и 

регистрирани съгласно изискванията на Закона на храните. Хлябът, произвеждан в голямо 

разнообразие от различни асортименти, трябва да отговаря на показатели заложени в ТД на 

производителя и на :  

-опакован в индивидуални опаковки, с разнообразна форма, цял или нарязан на филийки, без 

деформации, повърхност - гладка, без механични замърсявания, нормално изпечен 

- без признаци на клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на пипане 

след третия час от изпичането, шупливост  

- равномерна, еластичност - след натискане да възстановява първоначалната си форма, вкус 

и мирис - приятни и характерни за типа хляб, без страничен привкус и мирис, хрускане при 

сдъвкване - не се допуска, без оцветители, набухватели, консерванти и други добавки. 

         Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията 

на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 

383 / 04.12.2014 г. относно :  

- информацията да е на български език  

- незаблуждават потребителите  
- маркировката за партидата да е ясна и четлива, както и срока на трайност  

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция  

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО  

-лица с непоносимост към глутен или други алергени.  

        2.9. Специфични изисквания към варивата :  

- да са цели и здрави;  

-да са чисти, без видими чужди вещества;  

-да са без вредители;  

-да нямат увреждания от вредители;  

-да нямат неспецифичен мирис и/или вкус;  

-да са с цвят, характерен за продукта. 

        2.10.Минимални изисквания към алкохолни и безалкохолни напитки , 

предмет на доставка:  

         - Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат във фабрично запечатани 

опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети, които съдържат информация за 

съдържание, производител, датата на производство, срок на годност. 

         - Всички винаро-лозарски продукти следва да отговарят на изискванията за 

етикиране по Закона за виното и спиртните напитки и Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

 

         3.Всички хранителни продукти и изделия и свързаните с тях доставки следва 

да отговарят на нормативните изисквания разписани в : -Закон за здравето;   
-Закон за храните;  

-Закон за ветеринарно медицинската дейност;  

-Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните(ДВ, бр. 55 от 7.юли 2006 г.) в сила от 01.09.2006г.  

-Наредба №7 от 08.04.2002г. за хигиенните изисквания към предприятията, който произвеждат или 

търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (в сила от 

01.09.2006г.)  

-Наредба № 16 / 12.07.1994г. за физиологичните норми на хранене на населението;  

-Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 

физиологични режими на труд и почивка по време на работа; 

-Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на 

особено бързо развалящите се продукти;  

-Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт 

с храни  

-Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти  

-Наредба-VGPот Министерство на здравеопазването, социалните грижи и спорта за алергените в 

храните.  



-Наредбата за етикетирането и представянето на храните(в сила от 29.07.2001г), приета с ПМС № 

136 от 19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 28 юли 2000г)  

- Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.)  

НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на 

обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и 

контрол на общественото здраве Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.28 от 1 

Април 2005г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 15 

Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г.  

НАРЕДБА за специфичните изисквания към мазнините за мазане Приета с ПМС № 34 от 1.03.2005 г., 

обн., ДВ, бр. 22 от 15.03.2005 г., в сила от 16.09.2005 г.  

НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни Обн. ДВ. бр.114 от 6 Декември 2002г., изм. ДВ. 

бр.20 от 7 Март 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.  

НАРЕДБА за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила 

от 12.07.2003 г.  

НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните Приета с ПМС № 136 от 

19.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 29.07.2001 г., изм., бр. 40 от 19.04.2002 г., изм. и 

доп., бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., бр. 100 от 14.11.2003 г., бр. 98 от 5.11.2004 г., в сила 

от 25.11.2004 г., бр. 82 от 14.10.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 

31.03.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 

31.05.2008 г., бр. 47 от 22.06.2010 г., в сила от 22.06.2010 г. НАРЕДБА за специфичните изисквания към 

млечните продукти ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г., в сила от 27.08.2012 г.  

НАРЕДБА № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен 

дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.) Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., попр. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. 

бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г.  

НАРЕДБА № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и 

пускане на пазара на суровини и храни от животински произход Издадена от Министерството на 

земеделието и горите, Обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. 

бр.90 от 7 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.23 от 29 Февруари 2008г.  

Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и 

транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и 

млечни продукти. Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.23 от 29 

Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 

22 Март 2011г. 

изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г.  

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни 

плодове и зеленчуци Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 

2010г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г.  

III. Приемаме, че: 

1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс 

определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да 

настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с тяхното пълно усвояване. 

2. Заявката ще се извършва на телефон 0894 718115, факс:052641488, Е-майл: 

consult_house@abv.bg или на адрес: с.Гроздьово, бул.Георги Димитров №20 

3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по 

вид и количество със стокова разписка или еквивалентен документ, подписан от двете 

страни в два екземпляра. 

ІV. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Срок за доставка-  4 (четири) астрономически часа, след заявка на Възложителя 

Забележка: не повече от 4(четири) астрономически часа 

2. Срок на договора – 12 ( дванадесет) месеца, считано от дата на сключването му 

или до изчерпване на финансовия ресурс от 15000.00лв. ( петнадесет хиляди лева) без 

вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

3. Място на изпълнение: обект, собственост на Възложителя, както следва:  



          3.1. Станция „Шерба“ находяща се в землището на с.Гроздьово, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна. 

         3.2. Приемаме и сме съгласни, че Възложителят има право да  извършва покупки 

на стоки на място в търговските ни обекти при възникнала спешност и с оформяне на 

необходимите документи , съгласно клаузите на проекто- договора 

 

         V.Доставяните стоки ще отговарят на техническтата спецификация на 

Възложителя, с определени  минимални изисквания  за изпълнение на доставката по 

обществената поръчка, а именно: 

№ Наименование   мярка 

 Млечни изделия   

1 Кисело мляко кофичка  бр. 

2 Пастьоризирано краве мляко литър 

3 Сирене  кг. 

3.1 Сирене - от краве мляко   кг. 

3.2 Топено сирене бр. 

4. Кашкавал от краве мляко кг 

5. Кашкавал , произведен от овче и краве мляко кг 

6. Кашкавал тост кг 

    7. Кашкавалено роле кг 

8 Заквасена сметана  бр. 

9 Течна, готварска сметана   Бр. 

10. Руска салата кг 

11. Салата снежанка кг 

12. Прясно и меко сирене  кг 

Месни изделия  

1 Свинско месо охладено, натурално кг. 

2 Свинско месо без кост – охладено, натурално кг. 

3 Свинско месо бут – охладено, натурално кг. 

4 Свинско месо плешка – охладено, натурално кг. 

5 Свински ребра – охладени, натурални кг. 

6 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% свинско 

месо кг. 

7 

Мляно месо- охладено, с ниско съдържание на сол, 100% телешко  

месо кг. 

8 

Мляно месо (60% телешко и 40% свинско) с ниско съдържание на 

мазнини и ниско съдържание на сол 

кг. 

9 Телешко месо от плешка без кост- охладено кг. 

10 Телешки шол - охладен кг. 

11 Шпеков салам кг. 

12 Шунка кг. 

13 Бекон кг. 

14 Кюфтета- охладени 80гр. Бр. 

15 Кебапчета- охладени 80гр бр 

16 Сурова наденица- охладена кг. 

17 Пилешко бонфиле охладено кг. 

18 Цяло пиле охладено кг. 

19 Филе от пилешки гърди без кожа кг. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE


20 Патешки гърди - пушени кг. 

 РИБА  

1 Пъстърва- охладена кг. 

2 Риба Тон филе – охладено кг. 

3 Сьомга – охладена кг. 

4 Филе сьомга- охладено кг 

5 Ципура – охладена кг. 

Разни хранителни продукти  

1 Кокоши яйца  Бр. 

2 Бутер тесто  Бр. 

3 Фини, точени кори за баница 0.500кг. Бр. 

4 Кори за лазаня Бр. 

5 Слънчогледово олио  литър 

6 Студено пресован зехтин от 1л. бутилка 

7 Бяло, пшенично брашно Кг. 

8 Захар 1кг Кг. 

9 Инстантен крем  Бр. 

10 Кафе на зърна 1 кг Кг. 

11 Чай- плодов и билков Бр. 

12 Маслини Кг. 

13 Макарони и спагети Бр. 

14 Ориз от 1кг. Бр 

15 Хляб -0.700кг. Бр. 

16 Маргарин от 0.500кг. Бр. 

17 Масло от 0.125кг. Бр. 

18 Масло от 0.250кг. бр 

19 Краве масло- 10гр бр 

20 

Подправки – пипер( червен, зелен, бял, черен), кимион, ким, бахар и 

др. Бр. 

21 Суха сметана- за кафе в пакетче от 3гр. Бр. 

22 Течна сметана- за кафе от 200мл. Бр. 

23 Кондензирано мляко- за кафе в кутийка от 7.5 гр. Бр. 

24 Пакетчета захар за кафе Бр. 

25 Оцет 6% винен 0,700л 

26 Готварска сол йодирана кг 

   

Зеленчуци  

1 Гъба, печурка, прясна Кг.  

2 Домати - обикновени  Кг. 

3 Домати - розови Кг. 

4 Домати - коктейлни Кг. 

5 Краставица Кг. 

6 Пипер Кг. 

7 Зеле Кг. 

8 Лук- кромид Кг. 

9 Картоф Кг. 

10 Тиквичка Кг. 

11 Чесън Кг. 



12 Люта чушка Кг. 

13 Патладжан Кг. 

14 Морков Кг. 

15 Ряпа Кг. 

16 Магданоз- връзка Бр. 

17 Копър- връзка Бр. 

18 Салата, къдрава, обикновена Бр. 

19 Босилек- връзка Бр. 

20 Мащерка - връзка Бр. 

21 Целина- връзка Бр. 

22 Репички - връзка Бр. 

23 Зелен лук - връзка Бр. 

24 Аспержи кг. 

25 Спанак, пресен Бр. 

26 пащърнак кг 

Свежи плодове  

1 Ябълки Кг. 

2 Кайсии Кг. 

3 Праскови Кг. 

4 Мандарини Кг. 

5 Нектарини Кг. 

6 Портокал Кг. 

7 Банани Кг. 

8 Пъпеш Кг. 

9 Диня Кг. 

10 Лимони Кг. 

11 Лимон лайм Кг. 

12 Череши Кг. 

13 Ягоди Кг. 

14 Сливи Кг. 

15 Грозде ( бяло, черно) Кг. 

16 Авокадо Бр. 

17 Ананас Бр. 

18 Грейпфрут Кг. 

Алкохолни и Безалкохолни напитки 

1 Минерална вода  0,500л 

2 Газирана вода  0,500л 

3 Натурална вода с ниско съдържане на минерали  0,500л 

4 Газирана безалкохолна напитка с кофеин  0,500л 

5 Газирана безалкохолна напитка без кофеин 0,500л 

7 Бира 0,330л  0.330л. 

8 Бира 0,500л. 0,500л 

9 Уиски 0,700 мл.   0,700л. 

10 Узо  1л. 

11 Водка  1л 

12 Червено вино 0,750 мл.   0.750л. 

13 Вино розе 0,750 мл. 0,750л 

14 Бяло вино 0,750 мл.  0.750л 



15 Бяло пенливо вино 0,750 мл.  0,750л 

16 Поморийска гроздова ракия 0,700л 

17 Бургаска мускатова ракия 0,700л 

 

Известно ни е , че видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не 

обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора 

между Възложителя и Изпълнителя. 

 Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. 

Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост 

от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

         Известно ни е обстоятелството, че посочените стоки в техническата спецификация 

не са изчерпателни по отношение на възможните видове хранителни продукти и напитки, 

които ще бъдат заявени от възложителя. Могат да бъдат възложени и доставени и други 

разновидности на хранителни продукти и напитки, които са необходими на Възложителя 

през периода на изпълнение на обществената поръчка. 

        Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

        

       Комисията установи , че предложението за изпълнение на поръчката е по образеца 

към документацията за участие и съдържа всички необходими изявления на участника в 

посочените от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката.  

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

        С оглед изложеното , Комисията приема , че представеното от участника 

предложение за изпълнение отговаря на утвърдената от възложителя техническа 

спецификация и съответства на поставените от последния изисквания , поради което 

комисията прие , че не са налице основания за отстраняване на участника „ЕМИ-18“ 

ЕООД и допуска същия до следващ етап на процедурата. 

 

     Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане на 

документите за лично състояние   на участниците в низходящ ред спрямо получените 

оценки. 

      1.Оферта от „ЕМИ-18“ ЕООД. 

 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис: 

     Заявление за участие, което включва: 

     -Опис на представените документи; 

     -Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на 

магнитен носител –CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца приложен към 

ел.досие на поръчката, подписан с електронен подпис на управителя- Емине Исмаил 

Хаанова на 18.06.2020г. в 11:56 часа     По Представения в електронен вид и на електронен 

носител ЕЕДОП, подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и 



Методическите указания изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки 

комисията констатира следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

       Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Участникът в ЕЕДОП е декларирал, че отговаря на поставените от Възложителя 

критерии за подбор относно годността за упражняване на дейността. 

          При разглеждане на ЕЕДОП , комисията констатира следното несъответствие:  

          В част  II „Информация за икономическият оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“, участникът не е попълнил съответните 

данни за представителите му. 

        Предвид изложеното, Комисията констатира, че е налице непълнота  в 

представената от „ЕМИ-18“ ЕООД информация в ЕЕДОП, предвид което на участника 

следва да се даде възможност да я отстрани като представи нов ЕЕДОП , с отстраняване 

на посоченото несъответствие. 

       С оглед направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП , Комисията 

единодушно реши: 

       Участникът „ЕМИ-18“ ЕООД в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол , в съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП да представи нов 

ЕЕДОП , с отстраняване на посоченото несъответствие. 

 

       Предвид наличието на посочените основания , настоящият протокол следва да се 

изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

      След изтичането на срока, комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние. 

 

      Комисията преустанови своята работа на 24.06.2020г. в 12.30 часа. 

     Протоколът съдържа 20 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

 

         

Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                       2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

  

 


