
ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценяване на техническите предложения 

 

На 11.02.2015 г. в 9,00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по 

обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра: ЕООД, гр. Мездра”, открита с 

решение № 128/19.12.2014 г., назначена със заповед № 15/29.01.2014 год., в състав: 

Председател: Виктория Данчева Данкова – юрист, експерт към АОП. 

Членове: Стела Цветкова – организатор стопански дейности „МБАЛ-Мездра” 

ЕООД; 

                  Николинка Кадийска – главен счетоводител „МБАЛ-Мездра” 

ЕООД;  

                  Мария Петрова – счетоводител „МБАЛ – Мездра” ЕООД; 

                  Цветелина Здравкова Иванова – Финансов контрольор към Община 

Мездра. 

 

Комисията разгледа постъпилите допълнително изискани от „Крид”ООД и 

„Ариел –ТН” ЕООД документи. 

С писмо с Вх. № 4/09.02.15г. – 10:52ч. са постъпили документи от  

„Крид”ООД. 

Комисията разгледа документите участникът „Крид”ООД е представил 

допълнително изискания проект на договор за изпълнение на обществена поръчка. 

Комисията констатира, че всички представени от участника „Крид”ООД документи 

отговарят на изискванията на възложителя относно съответствието участниците с 

критериите за подбор. 

 

С писмо с Вх. № 5/09.02.15г. – 12:10ч. са постъпили документи от „Ариел –

ТН” ЕООД. 

Участникът „Ариел –ТН” ЕООД с представеното от него пояснение е 

уточнил, че поради техническа грешка не е внесена гаранция за участие за обособена 

позиция № 4 „Пресни плодове и зеленчуци” в размер на 395 лв. 

Комисията реши: на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП да не бъдат разглеждани 

документите на участника „Ариел –ТН” ЕООД, за обособена позиция № 4 „Пресни 

плодове и зеленчуци”, поради невнасяне на гаранция за участие за тази обособена 

позиция. 

 

След което, комисията пристъпи към разглеждане и  оценка техническите 

предложения.  

 

 

 

При разглеждането и оценката на техническите предложения се получиха 

следните резултати по следните показатели: 

 
1.Срок за реагиране в случай на рекламация: Б 

 

За обособена позиция №1„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и 

риба”  
             

            Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 



Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 1„Месо, месни 

продукти, птици, птичи продукти и риба” по показател срок за реагиране в 

случай на рекламация е:  

 

 

1. „Крид” ООД – 50 точки; 

2. „Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

За обособена позиция №2 „Мляко, млечни продукти и яйца”. 

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

 Оценка на техническото предложение за обособена позиция №2 „Мляко, млечни 

продукти и яйца”по показател срок за реагиране в случай на рекламация е:  

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

За обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; 

 

Участникът „Заря 2000” ЕАД е предложил - 1 час срок на доставка 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка 

  

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия”по показател срок за реагиране в случай на рекламация 

е:  

1. „Заря 2000” ЕАД  - 100 точки; 

2. „Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

 

Обособена позиция №4: „Пресни плодове и зеленчуци”; 

 

 Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка 
 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 4:„Пресни 

плодове и зеленчуци”по показател срок за реагиране в случай на рекламация е:  

 

1. „Крид” ООД – 100 точки. 

 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци”. 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №5 „Преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци”по показател срок за реагиране в случай на 

рекламация е:  

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

За обособена позиция №6 „Пакетирани храни, мазнини, подправки”. 

 



Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №6 „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки”по показател срок за реагиране в случай на рекламация 

е:  

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки.  

 

 

 
2.Срок за доставка на продуктите: В 

 

За обособена позиция №1„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и 

риба”  
             

            Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 1„Месо, месни 

продукти, птици, птичи продукти и риба” по показател срок за доставка на 

продуктите: 

 

 

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 
За обособена позиция №2 „Мляко, млечни продукти и яйца”. 

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

 Оценка на техническото предложение за обособена позиция №2 „Мляко, 

млечни продукти и яйца” по показател срок за доставка на продуктите: 

            

           1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

За обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; 

 

Участникът „Заря 2000” ЕАД е предложил - 1 час срок на доставка 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка 

  

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия” по показател срок за доставка на продуктите: 

1. „Заря 2000” ЕАД  - 100 точки; 

2. „Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 
 

Обособена позиция №4: „Пресни плодове и зеленчуци”; 

 

 Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка 



 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 4:„Пресни 

плодове и зеленчуци” по показател срок за доставка на продуктите: 

 

2. „Крид” ООД – 100 точки. 

 

 
За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци”. 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №5 „Преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци”по показател срок за доставка на продуктите: 

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

 

 

За обособена позиция №6 „Пакетирани храни, мазнини, подправки”. 

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 2 часа срок на доставка. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 1 час срок на доставка. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №6 „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки”по показател срок за доставка на продуктите: 

1.„Крид” ООД – 50 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки.  

 
 

3.Срок за отлагане на плащането: Г 

 

 

За обособена позиция №1„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и 

риба”  
             

            Участникът „Крид” ООД е предложил -  60 (шестдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 90 (деветдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 1„Месо, месни 

продукти, птици, птичи продукти и риба” по показател срок за отлагане на 

плащането: 

 

1.„Крид” ООД – 66,67 точки; 

2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 
За обособена позиция №2 „Мляко, млечни продукти и яйца”. 

 



Участникът „Крид” ООД е предложил - 60 (шестдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 90 (деветдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

 

 Оценка на техническото предложение за обособена позиция №2 „Мляко, 

млечни продукти и яйца” по показател срок за отлагане на плащането: 

 

            

           1.„Крид” ООД – 66,67 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 

 

 

 

 

 

За обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; 

 

Участникът „Заря 2000” ЕАД е предложил – 120 (сто и двадесет) дни от датата 

на фактуриране. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 90 (деветдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия” по показател срок за отлагане на плащането:  

 

1. „Заря 2000” ЕАД  - 100 точки; 

           2. „Ариел-ТН” ЕООД – 75 точки. 

 

 

Обособена позиция №4: „Пресни плодове и зеленчуци”; 

 

 Участникът „Крид” ООД е предложил - 60 (шестдесет) дни от датата на 

фактуриране. 
 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция № 4:„Пресни 

плодове и зеленчуци” по показател срок за отлагане на плащането: 

 

1.„Крид” ООД – 100 точки. 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци”. 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 60 (шестдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 90 (деветдесет) дни от датата на 

фактуриране. 

 

Оценка на техническото предложение за обособена позиция №5 „Преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци”по показател срок за отлагане на плащането: 

 

1.„Крид” ООД – 66,67 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки. 



 

 


