
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                  

на 16.01.2017г.   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 ЗАМ.ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 

.............../п/..................... 
/….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД  
оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

ПРОТОКОЛ №1 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 13.01.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№24/13.01.2017 г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба /….заличено на осн.чл. 

2 от ЗЗЛД  - Възложител, оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба, в състав: 

                  Председател: /….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД - главен инженер  при 

ТП ДЛС Шерба  

         Членове:1. /….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДЛС 

Шерба 

                        2/….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД - ръководител счетоводен 

отдел при ТП ДЛС Шерба 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани относно 

процедура, открита по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП чрез покана до 

определени лица по реда на глава 26 от Закона за обществените 

поръчки, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на 

обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм 

за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017г” , 

съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 14.12.2016 г. в профила на 

купувача на интернет адрес - http://wp.me/p82oGs-cDM. , е публикувана обява 

№4 за събиране на оферти с изх. № 1416/22.12.2016 г. за горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

21.12.2016 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на 

АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD 

№9059933 от 14.12.2016г. 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059933
http://www.militaryclubs.bg/


          Съгласно Протокол на комисията от 22.12.2016г. е констатирано, че  

до изтичане на крайният срок за депозиране на оферти обявен от 

възложителя - 17:00 часа на 21.12.2016г., такива не са постъпили от 

евентуални участници . 

        Предвид посоченото и на  основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен 

срока за получаване на оферти по чл.188, ал.1 от ЗОП с най- малко 3 /три/ 

дни , а именно до 17.00 часа на 28.12.2016г., съгласно публикувана 

информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 

оферти с импортен номер в РОП №9060222 от 22.12.2016г.обявена  в 

профила на купувача на интернет адрес -  www.dlssherba.sidp.bg.  

       На 29.12.2016г. Комисията е съставила протокол №2 от 29.12.2016г. , с 

констатации, че в крайния  срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

28.12.2016 година, не са постъпили оферти от евентуални участници. 

      С оглед последното и предложила  на Възложителя, на основание 

чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП да се приложи редът за събиране на оферти, чрез 

изпращане на покана до определено лице/лица, предвид обстоятелството, 

че не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока 

по чл.188, ал.2 от ЗОП и първоначалните условия на поръчката не са 

променени. 

     С Решение №05 от 04.01.2017г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г.  на директора на ТП 

ДЛС Шерба е  открита процедура по реда на чл.191, ал.1, т.1, чрез покана 

до определени лица по реда на глава 26 от Закона за обществените 

поръчки, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на 

обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм 

за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017г”. 

          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 191, ал.1 ,т.1 

от ЗОП и възложителят е изпратил покани  изх.№20/05.01.2017г. до 

„Метро кеш енд кери България“ ЕООД, гр.София; №21/05.01.2017г. до 

„Мечо-2014“ ЕООД, с.Гроздьово , №22/05.01.2017г. до „Гесис“ ЕООД, 

гр.Долни чифлик, №23/05.01.2017г. до „Желеви 2006“ ЕООД, гр.Долни 

чифлик.Поканите и утвърдената документация са публикувани в Профила 

на купувача на ТП ДЛС Шерба. 
 

 

http://www.militaryclubs.bg/
http://www.militaryclubs.bg/


     Комисията разгледа входящият регистър при ТП ДЛС Шерба и 

констатира, че в крайния  срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

12.01.2017 година, такива са постъпили, както следва: 

 

№ 1. Вх. №/дата и час на 

постъпване 

2. Име на участника 

1. Вх. №  57/12.01.2017 г. В 11,30 ч  
 „Метро кеш енд кери България“ 

ЕООД, ЕИК 121644736 

 

Офертата е представена в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма 

оферта, постъпила след крайния срок. 

 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочената 

оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Председателят и всички членове на комисията попълниха и 

представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 

ценовите предложения, както следва: 

          1. Комисията обяви предложената цена от участника „Метро кеш енд 

кери България“ ЕООД, както следва: 1084,07 лева без ДДС 

          

След приключване на публичната част от заседанието, комисията 

определи следващото закрито заседание да се проведе на 13.01.2017 г. – 

13,00 часа. 

На 13.01.2017 г. комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на представените оферти за участие в 

обществената поръчка по реда на тяхното подаване. 

 

1.Участникът „Метро кеш енд кери България“ ЕООД, ЕИК 

121644736, е представил оферта с вх. №57/12.01.2017 г. в 11,30 ч. При 

разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя- представени са изискуемите декларации, списък на 

приложените документи, оферта, представяне на участника, техническо и 

ценово предложение, Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за 

храните, включително е посочен срок на валидност на офертата.  

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и 

установи, че техническите параметри на доставката предлагани от 

участника отговарят на изискванията на възложителя , поради което 

единодушно взе решение и допусна офертата на участника до етап за 

оценка. 



Участникът „Метро кеш енд кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, е 

предложил цена  , в размер на 1084,07 (хиляда осемдесет и четири лева и 

07 ст) лева без ДДС  

В тази цена се включват, както следва: 

 № 

по 

ред АРТИКУЛ / НАИМЕНОВАНИЕ 
 Мерна 

еденица и 

разфасовка 

Предложена 

ед.цена в 

лева без ДДС     

1 СВЕЖИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ     

 1.1 домати килограм  1,79 

 1.2 пипер килограм  1,99 

 1.3 краставици килограм  2,15 

 1.4 картофи килограм  0,59 

 1.5 зеле килограм  0,40 

 1.6 салатки брой  0,99 

 1.7 лук килограм  0,59 

1.8 Лук зелен връзка 0,69 

 1.9 моркови килограм  0,75 

 1.10 чесън килограм  8,47 

1.11 Чесън пресен връзка 0,99 

 1.12 Чушки килограм  2,55 

 1.13 тиквички килограм  1,69 

1.14 Гъби килограм 2,95 

1.15 Магданоз, целина, копър връзка 0,69 

1.16 Ябълки килограм 1,59 

1.17 праскови килограм 1,39 

1.18 круши килограм 2,62 

1.19 грозде килограм 2,20 

1.20 банани килограм 1,99 

1.21 портокали  килограм 0,99 

1.22 грейпфрути килограм 1,89 

1.23 киви килограм 4,89 

1.24 лимони килограм 2,25 

1.25 нектарини килограм 2,89 

1.26 мандарини килограм 1,25 

2 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ     

 2.1 боб килограм  2,30 

 2.2 ориз  килограм  1,99 

 2.3 леща килограм  2,55 

3 ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ     

 3.1 хляб 0,700 брой  0,69 

 3.2 брашно пшенично бяло килограм  0,65 

3.3 Брашно царевично килограм 0,76 

 3.4 Фиде, спагети, макарони      0,500 кг брой  0,75 

 3.5 галета  0,100 кг брой  0,22 

4 ПАКЕТИРАНИ ИЗДЕЛИЯ    

 4.1 Сол килограм  0,40 



 4.2 Морска сол килограм  0,59 

 4.3 Захар килограм  1,30 

4.4 Пудра захар килограм 1,15 

 4.5 Захарчета за кафе  брой  8,27 

 4.6 Суха сметана за кафе 10 бр. брой  2,82 

 4.7 нишесте  0,100 кг брой  0,29 

 4.8 Мед пакетчета  брой  6,86 

 4.9 Чай – билков, плодов, черен,зелен брой  0,89 

 4.10 Кафе за еспресо килограм  27,00 

5 БЕЗАЛКОХОЛНИ     

 5.1 

безалкохолни напитки по 0.250л /кола, 

фанта, спрайт, тоник или еквивалентно 

/ брой  0,85 

 5.2 

безалкохолни напитки по 2.5 л /кола, 

фанта, спрайт, тоник или еквивалентно 

/ брой  1,75 

 5.3 

безалкохолни напитки от 2 л /кола, 

фанта, спрайт, тоник или еквивалентно 

/ брой  1,75 

  нектари   -    1 ,000 л    

 5.4  ябълка   брой  1,65 

 5.5 праскова  брой  1,65 

 5.6 кайсия   брой  1,60 

  нектари  -  0,300 л    

 5.7  ябълка   брой  0,55 

 5.8 праскова  брой  0,55 

 5.9 кайсия   брой  0,55 

 5.10 минерална вода 1,500 л брой  0,45 

 5.11 минерална вода 0,500 л брой  0,29 

 5.12 газирана вода  0,500 л брой  0,29 

6 АЛКОХОЛ     

  ракия     

 6.1  обикновена 0.750 л брой  6,20 

6.2 обикновена 1.000 л брой 7,90 

 6.3 специална  0,700 л брой  12,00 

6.4 специална 1.000 л брой 9,20 

 6.5  друга брой  10,20 

  водка     

 6.6 обикновена 0,500 л брой  5,50 

 6.7 обикновена 0,700 л брой  6,50 

6.8 обикновена 1.000 л брой 8,10 

6.9 специална 0.500л брой 11,60 

6.10 специална 0.700 л брой 17,66 

6.11  специална 1.000 л брой 20,20 

  бира     

 6.12 Загорка или еквивалент 0,500 л брой  0,95 

 6.13 Туборг или еквивалент  0,500 л брой  1,03 

 6.14  старопрамен или еквивалент  0,500 л брой  1,27 



 6.15 Бекс или еквивалент  0,500 л брой  1,34 

 6.16 каменица или еквивалент  0,500 л брой  0,77 

 вино   

 6.17 

вино обикновено:бяло,червено,розе 

0,750 л  брой  5,60 

 6.18 

вино специално:бяло,червено,розе 0,750 

л брой  8,90 

 6.19 пенливо вино 0,750 л брой  4,99 

 6.20  вино кутия - 3 л:бяло, червено брой  22,00 

  уиски     

 6.21 уиски обикновено до 5 г. – 0,700 л брой  23,60 

6.22 уиски обикновено до 5 г.- 1.000 л  22,70 

6.23 уиски специално от 5 до 15 г– 0,700 л  30,20 

6.24 уиски специално от 5 до 15 г– 1,000 л  36,35 

6.25 уиски над 15 г. – 0,700 л  40,00 

6.26 уиски над 15 г. – 1,000 л  55,66 

7 МЕСО    

  свинско      

 7.1 бут килограм  5,99 

 7.2 вратна пържола килограм  6,55 

 7.3 гърди килограм  7,40 

 7.4  бонфиле килограм  10,99 

  7.5 кайма килограм  5,50 

 7.6 кебапчета брой  0,25 

 7.7 кюфтета брой  0,25 

 7.8 наденица килограм  5,85 

  телешко месо     

 7.9  шол килограм  12,60 

 7.10  шкембе килограм  5,50 

 7.11  кайма килограм  5,85 

  пиле     

 7.12 охладено килограм  3,30 

 7.13 замразено килограм  3,35 

 7.14 филе килограм  7,40 

 7.15  бутчета килограм  3,10 

 7.16 воденички килограм  2,90 

  риба     

 7.17 сьомга килограм  39,00 

 7.18 шаран килограм  4,60 

 7.19 бяла риба килограм  10,20 

 7.20  калкан килограм  27,30 

 7.21  скумрия килограм  3,30 

8 ДЕЛИКАТЕСИ     

 8.1 филе  елена килограм  25,30 

 8.2 суджук килограм  18,40 

 8.3 амбарица килограм  10,80 

 8.4 бекон килограм  10,50 

 8.5 говежда пъстарма килограм  36,35 

 8.6 луканка  килограм  9,30 



 8.7 чановете или еквивалент килограм  20,52 

 8.8 орехите или еквивалент килограм  19,35 

 8.9 луканков салам килограм  14,45 

 8.10 пушен врат килограм  6,70 

 8.11 пушено филе килограм  8,35 

 8.12 роле трапезица килограм  19,20 

 8.13 шпеков салам килограм  13,00 

9 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ     

 9.1 кисело мляко – 4.5% брой  0,75 

 9.2  кисело мляко –  брой  0,71 

 9.3 прясно мляко  брой  1,56 

 9.4 сметана 1,000 л брой  4,40 

9.5 Сметана доза 10 бр пакет 0,20 

 9.6 сирене от краве мляко българско килограм  6,30 

 9.7 кашкавал от краве мляко килограм  10,50 

 9.8 салата снежанка килограм  8,58 

 9.9 салата руска килограм  4,55 

 9.10 Краве  масло   0,250 кг брой  2,99 

9.11 Краве масло доза брой 0,15 

 9.12 маргарин 0,500 кг брой  1,93 

 10 ПОДПРАВКИ ПАКЕТИРАНИ      

 10.1 червен пипер 0,100  кг брой  1,80 

 10.2 черен пипер   0,10 кг брой  3,02 

 10.3 сол  - 1,000 кг брой  0,39 

10.4 Чубрица-10 гр брой 0,19 

10.5 Кимион -15 гр брой 0,24 

10.6 Дафинов лист 8 гр брой 0,25 

10.7 Бахар 8 гр брой 0,21 

10.8 За агнешко месо брой 0,38 

10.9 За риба брой 0,38 

10.10 За свинско месо брой 0,38 

10.11 За телешко месо брой 0,38 

10.12 Шарена сол  брой 0,21 

10.13 Канела брой 0,09 

10.14 Бакпулвер брой 0,20 

10.15 Амонячна сода брой 0,20 

10.16 Ванилия брой 0,03 

11 Други хранителни продукти   

11.1 Олио 1 л брой 2,20 

11.2 Оцет – винен, ябълков- 0.500 л брой 0,85 

11.3 Зехтин 1 л брой 8,07 

11.4 Маслини брой 4,85 

12 Стерилизирани консерви    

 12.1 стерилизирани -гъби        0,650 кг брой  2,02 

 12.2 пипер 0,680 кг брой  2,92 

 12.3 краставички  0,520 кг брой  1,66 

12.4 Зелеви листа брой 2,85 

12.5 Лозови листа брой 4,00 



12.6 Лютеница 0,500 кг брой 2,50 

12.7 Грах брой 2,62 

13 ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ    

 13.1 бисквити брой 0,79 

 13.2 баклава брой 3,69 

 13.3 еклери брой 2,68 

 13.4 бишкоти брой 2,78 

 13.5 вафли брой 0,35 

 13.6 кекс брой 3,12 

 13.7 меденки брой 1,10 

 13.8 дребни сладки брой 6,66 

14 ЯДКИ   

14.1 бадеми килограм 28,60 

14.2 фъстъци килограм 11,60 

14.3 орехи килограм 21,95 

14.4 лешници килограм 38,78 

 
     ОБЩО  ПО ПРЕДЛОЖЕНИ 

ЕД.ЦЕНИ х 1084,07 

Предложена обща стойност по предложени ед. цени, с оглед оценка на офертата в 

размер на :1084.07  /с цифри/ лева без ДДС 

Словом:Хиляда осемдесет и четири лева и 07 ст  лева без ДДС 

2. Всички посочени цени са в лева и определени франко обекта на  Възложителя -  

Станция   Шерба, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна 

3. В цените са с включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи.  

      4.Декларираме, че предложените от нас  единични цени за съответните артикули 

не са по- високи от обявените в търговската мрежа 

 5.Посочените доставки по вид са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка 

след сключване на договор. 

 6.Доставките предмет на поръчката и необходимите количества ще се изпълняват по 

изрична заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до 

размера на финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.  

7.Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

ценовото предложение на кандидата, като същите са фиксирани и не подлежат на 

промяна през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 

възложителя финансов ресурс. 

      8. При необходимост от извършване на доставки на артикули извън посочените в 

техническата спецификация,  предлагаме отстъпка в размер на  5 % от обявените цени в 

обекта на възложителя за съответния вид. 

9.Начин на плащане:  
Плащанията ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката и подписване на приемо- 

предавателен протокол без забележки, в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата на 

издаване на данъчна фактура за доставката. 

 

       Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на 

изискванията на възложителя и предложената от участника цена не 

надвишава прогнозния финансов ресурс определен от възложителя. 

 



Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към 

класиране на участниците, които отговарят на изискванията на 

Възложителя по критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

  

І-во място„Метро кеш енд кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, с 

предложена цена – 1084.07  (Хиляда осемдесет и четири лева и 07 ст )  лева 

без ДДС 

 

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на 

получените оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 

(един) оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с 

цялата документация по разглежданата обществена поръчка на 16.01.2017 

г. в 9.00 часа. 

 

 

              Председател:    /п/ /….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1. /п/  /….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД 

    2./п/ /….заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 


