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ПРОТОКОЛ  № 3 

за отваряне на ценови оферти  

 

На 13.02.2015 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. 

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

ЕООД; 

                  Николина Кадийска – главен счетоводител „МБАЛ-Мездра” ЕООД;  

                  Мария Петрова – счетоводител „МБАЛ – Мездра” ЕООД; 

                  Цветелина Здравкова Иванова – Финансов контрольор към Община 

Мездра. 

 

Комисията започна своята работа. От участниците нямаше присъстващи. Ценовите 

предложения-плик 3 на допуснатите участници бяха отворени по реда на постъпването на 

офертите и по отделните обособени позиции както следва: 

 

1. „Крид” ООД – гр. Монтана 

Комисията отвори плик N3 „Предлагана цена” за пет обособени позиции : ОП1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”, ОП2 – „Мляко, млечни продукти 

и яйца”, ОП4 – „Пресни плодове и зеленчуци”, ОП5 „Преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци”, ОП6 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”.  

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N1 е 38 508.00лв (тридесет и осем  

хиляди петстотин и осем лева )с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N2 е 27 431.30лв ( двадесет и седем 

хиляди четиристотин тридесет и един лева и тридесет стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N4 е 9275.70лв (девет хиляди 

двеста седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N5 е 20 572.10лв (двадесет хиляди 

петстотин седемдесет и два  лева и десет стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N6 е 34 368.60лв (тридесет и 

четири хиляди триста шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

 

2. „Заря 2000” ЕАД – гр. Септември 

Комисията отвори плик N3 „Предлагана цена”  за една обособена позиция : ОП3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”.  

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N3 е 32 499.00лв (тридесети и две  

хиляди  четиристотин деветдесет и девет лева)с вкл.ДДС 

 

3. Ариел ТН” ЕООД – гр. Мездра 

Комисията отвори плик N3 „Предлагана цена” съдържащ пет отделни плика за пет 

обособени позиции : ОП1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”, ОП2 

– „Мляко, млечни продукти и яйца”, ОП3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия”, ОП5 „Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”, ОП6 – „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки”. 
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-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N1 е 42 426.60лв (четиридесет и 

две хиляди четиристотин двадесет и шест  лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N2 е 28 935.90лв ( двадесет и осем 

хиляди деветстотин тридесет и пет лева и деветдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N3 е 32 655.00лв (тридесет и две 

хиляди шестстотин петдесет и пет лева)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N5 е 21 410.72лв (двадесет и една 

хиляди четиристотин и десет  лева и седемдесети две стотинки)с вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N6 е 33 865.60лв (тридесет и три 

хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

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

комисията констатира, че предвидената прогнозна стойност за тази обособена позиция е 

25 608 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин и осем) лв. без вкл. ДДС, 30 729.60 лв. 

(тридесет хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) с вкл. 

ДДС. 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 38 508.00лв (тридесет и осем  хиляди 

петстотин и осем лева )с вкл. ДДС; 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 42 426.60лв (четиридесет и две 

хиляди четиристотин двадесет и шест  лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

Съгласно условията на Възложителя залегнали в документацията за участие в 

откритата процедура „Ценовото преложение на участниците не може да надхвърля 

максимални прогнозни пределни стойности за поръчката като цяло и/или на някоя 

от обособените позиции. Оферти, надвишаващи максималната прогнозна пределна 

стойност на обществената поръчка като цяло и/или на максималната прогнозна 

пределна стойност за някоя от конкретните обособени позиции няма да бъдат 

допуснати до оценка и ще бъдат отстранени от участие, тъй като надхвърлят 

финансовия ресурс на Възложителя.” 

Ценовите предложения на „Крид” ООД – гр. Монтана и „Ариел – ТН” ЕООД за 

обособена позиция №1 надхвърлят максималната прогнозна пределна стойност за 

тази обособена позиция. Т.е. и двете оферти, които отговарят на предварително 

обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който може да осигури възложителя. 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 39, ал.1 т. 3 от ЗОП комисията 

предлага Възложителя да прекрати процедурата за обособена позиция №1 Месо, месни 

продукти, птици, птичи продукти и риба”. 

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

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 27 431.30лв ( двадесет и седем хиляди 

четиристотин тридесет и един лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС; 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 28 935.90лв ( двадесет и осем 

хиляди деветстотин тридесет и пет лева и деветдесет стотинки)с вкл. ДДС. 
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Оценка на ценовото предложение за обособена позиция №2 „Мляко, млечни 

продукти и яйца” по показател предложена цена за изпълнение е:  

 

1.„Крид” ООД –100 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 94,80 точки. 

 

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

 

Участникът „Заря 2000” ЕАД е предложил - е 32 499.00лв (тридесети и две  хиляди 

четиристотин деветдесет и девет лева) с вкл.ДДС; 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 32 655.00лв (тридесет и две хиляди 

шестстотин петдесет и пет лева) с вкл. ДДС; 

  

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

и сладкарски изделия” по показател предложена цена за изпълнение е:  

1. „Заря 2000” ЕАД  - 100 точки; 

2. „Ариел-ТН” ЕООД – 99,52 точки. 

 

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

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 9275.70лв (девет хиляди двеста седемдесет 

и пет лева и седемдесет стотинки)с вкл. ДДС; 

Оценка на ценовото предложение за обособена позиция № 4:„Пресни плодове и 

зеленчуци”по показател предложена цена за изпълнение е:  

1. „Крид” ООД – 100 точки. 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”. 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 20 572.10лв (двадесет хиляди петстотин 

седемдесет и два  лева и десет стотинки)с вкл. ДДС. 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 21 410.72лв (двадесет и една хиляди 

четиристотин и десет  лева и седемдесети две стотинки)с вкл. ДДС 

 

Оценка на ценовото предложение за обособена позиция №5 „Преработени и 

консервирани плодове и зеленчуци” по показател предложена цена за изпълнение е:  

1.„Крид” ООД – 100 точки; 

           2.„Ариел-ТН” ЕООД – 96,08 точки. 

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

 

Участникът „Крид” ООД е предложил - 34 368.60лв (тридесет и четири хиляди 

триста шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС 

Участникът „Ариел-ТН” ЕООД е предложил – 33 865.60лв (тридесет и три хиляди 

осемстотин шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки)с вкл. ДДС 
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Оценка на ценовото предложение за обособена позиция №6 „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки”по показател предложена цена за изпълнение е:  

1.„Крид” ООД – 98,54 точки; 

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

Комисията констатира, че съгласно критериите за оценка на офертата заложени в 

документацията за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти 

по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра: ЕООД, гр. Мездра” и изчислена 

комплексна оценка както следва: 

 

 

Комплексна оценка 

 

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

 

1.„Крид” ООД – 80,00 точки; 

2.„Ариел-ТН” ЕООД – 97,40 точки 

 

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

1. „Заря 2000” ЕАД  - 100 точки; 

2. „Ариел-ТН” ЕООД – 92,26 точки. 

 

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

1.„Крид” ООД – 100 точки; 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”. 

1.„Крид” ООД – 80,00 точки; 

2.„Ариел-ТН” ЕООД – 98,04 точки. 

 

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

1.„Крид” ООД – 79,27 точки; 

2.„Ариел-ТН” ЕООД – 100 точки 

 

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 39, ал.1 т. 3 от ЗОП да 

прекрати процедурата за обособена позиция №1 Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба”. 

 

Комисията предлага на Възложителя на основание на основание чл. 73 от ЗОП да 

направи следното класиране: 

 

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

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

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

I-во място „Заря 2000” ЕАД  гр.Септември 

II-ро място„Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 
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Обособена позиция №4: „Пресни плодове и зеленчуци” 

I-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”. 

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

 

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

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

Комисията предлага на управителя на „МБАЛ–Мездра” ЕООД, за 

обособен апозиция № 2 да сключи договор с „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра, за 

обособена позиция № 3 да сключи договор със „Заря 2000” ЕАД  гр.Септември, 

обособен апозиция № 4 да сключи договор с „Крид” ООД гр.Монтана, за обособен 

апозиция № 5 да сключи договор с „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра, за обособен 

апозиция № 6 да сключи договор с „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра.  

 

Този протокол е съставен на 20.02.2015 год. Копия от него да се изпратят на всички 

участници, заедно с публикуването му в профила на възложителя „МБАЛ– Мездра” 

ЕООД. 

 

 

Председател:……………                            Членове:1…………………. 

(Виктория Данкова)           (Стела Цветкова) 

 

             2…………………. 

          (Николина Кадийска) 

 

            3………………….. 

              (Мария Петрова) 

 

             4…………………. 

             (Цветелина Иванова) 


