
 

УТВЪРДИЛ:.../п/........... 

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

29.06.2020г 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/26.06.2020г. 

 
          На 26.06.2020 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 на закрито заседание 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 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието на комисията. 

 

        Комисията извърши  проверка за съответствие на офертите с условията на 

Възложителя- детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността 

на представените документи за личното състояние на участника. 

  

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 24.06.2020г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „ЕМИ-18“ ЕООД, включително допълнително представените от 

същия с вх.№ 2142/25.06.2020 г. при ТП ДЛС Шерба .  

             Комисията констатира, че офертата на участника „ЕМИ-18“ ЕООД съдържа 

всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , ППЗОП и утвърдената от 

Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 24.06.2020г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата на 

участника  „ЕМИ-18“ ЕООД са констатирани следните несъответствия: 

         1. При разглеждане на  представения  от участника 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 горното , с писмо изх.№ 605/24.06.2020г на ТП ДЛС Шерба, получено от 

участника , чрез управителя на 24.06.2020г , Комисията чрез председателя й, на 

основание чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни 



дни да представи необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол 

№1 от 24.06.2020г.  

           С  вх.№2142/25.06.2020 г. при ТП ДЛС Шерба, участникът е депозирал пред комисията 

          1. Нов ЕЕДОП , попълнен и подписан по надлежния ред с КЕП на предствляващия 

участника , съгласно търговската регистрация - (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)на 

25.06.2020г. в 11.22 часа      

          Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

както и по отношение на декларираните обстоятелства годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност,, съгласно определените от Възложителя 

минимални критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен 

подпис на управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на 

дружеството в Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване . 

                 КЛАСИРАНЕ: 

          Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовото предложение на 

участника, след прилагане на критерия най- ниска цена и след като се установи съответствие 

на офертата с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за 

подбор, на основаниечл.61, т.7 от ППЗОП , комисията единодушно реши: 

           Класира на първо място: 

        „ЕМИ-18“ ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.варна, 

ул.Георги Димитров №35,  ЕИК 204978097, с оферта вх.№2058/18.06.2020г., час на 

постъпване: 15.46 часа 

    При следното предложение на участника: 

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 

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


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 

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). 

 

 



 

       Настоящият протокол е съставен на 26.06.2020г и подписан в един екземпляр. 

       След изготвяне на доклад и подписването му от всички членове на комисията , цялата 

документация по поръчката да се предаде на възложителя за вземане на решение по чл.181, 

ал.6 от ЗОП за определяне на изпълнител 

        Комисията преустанови своята работа на 26.06.2020г. в 11.55 часа. 

        Протоколът съдържа 6 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


