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Д Ъ Р Ж А В Н А  П С И Х И А Т Р И Ч Н А   Б О Л Н И Ц А - Б Я Л А  
 

7100 Бяла, обл.Русе, ул.“Дряново” № 3, тел. 0817/ 727-02, факс 0817/ 722-56,  

E-mail: dpb_byala@b-trust.org 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 4 
 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 161/08.07.2019 г. 

на директора на ДПБ - Бяла, 

за провеждане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: 

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна 
психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции”, 

открита с Решение № 3 от 10.06.2019 г. на директора на ДПБ-Бяла, 

с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 

00654-2019-0004 от 10.06.2019 г. 

 

 

На 31.07.2019 год., в сградата на Държавна психиатрична болница – Бяла, в 10:00 

часа, комисията по провеждане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с 

предмет: “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции“, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на хляб и хлебни изделия“; 

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“; 

3. Обособена позиция № 3: „Доставка на консерви“; 

4. Обособена позиция № 4: „Доставка на месо, риба и месни продукти“; 

5. Обособена позиция № 5: „Доставка на мляко и млечни продукти“; 

6. Обособена позиция № 6: „Доставка на други хранителни продукти и подправки“,  

назначена от Възложителя по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП със заповед 

№ 161 от 08.07.2019г. на директора на ДПБ - Бяла, в състав: 

 

Председател : /име/ – юрист 

и членове: 1. /име/ - Главен счетоводител в ДПБ - Бяла; 

  2. /име/- Счетоводител; 

3. /име/- Началник склад хранителни продукти.; 

   4./име/ – Гл.мед.сестра в ДПБ-Бяла, 

 

се събра отново, за да продължи работата си по разглеждането, оценката и 

класирането на офертите. 

Комисията следва първо да разгледа постъпилите от участниците ЕТ „НИК 96-

НИКОЛАЙ РОБОВ”   и на „БОРОИМПЕКС” АД отговори. 

Писмата по чл.72, ал.1 от ЗОП са изпратени на ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ”   и 

на „БОРОИМПЕКС” АД на посочения от тях електронен адрес на 22.07.2019г.-

23.07.2019г. и участниците са потвърдил получаването им на същата дата. 

На 31.07.2019г., в 10:00 часа, след изтичането на предоставения 5-дневен срок за 

предоставяне на писмена обосновка, на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, Комисията 

продължи своята работа. 
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 Комисията констатира, че ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ” е представил 

писмената си обосновка с изх.№ 15/23.07.2019г. на 24.07.2019г. с вх.№ 984. С оглед на 

това комисията приема, че участникът е представил в срок същата и пристъпи към 

нейното разглеждане.  

В обосновката ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ” сочи, че: 1.) Разполага със 

собствена производствена база в гр.Полски Тръмбеш за производство и търговия с хляб и 

тестени изделия, поради което при образуване на предложената от него цена не се 

включват разходи за наем; 2. ) Поради по-ниските цени на хлебната пшеница за реколтата 

през 2019г., прогнозната цена на брашното, което е основна суровина за производството 

на хляб и тестени изделия, е по-ниска с 20% до 30% и това му дава възможност да работи с 

оферираните цени; 3. ) През 2018г. участникът е оптимизирал производствените процеси, 

като е закупил и монтирал машини за производство и пакетиране на закуски, което дава 

отражение върху крайната цена на продуктите; 4. ) Има дългосрочен договор с „ЕНЕРГО 

ПРО“ за доставка на електроенергия с фиксирана цана, която не зависи от цената на 

свободния и регулирания пазар, което се отразява на ценовото му предложение; 5. ) Няма 

задължения към кредитори и банки, поради което в предложената от него цена не са 

включени разходи за обслужването на кредити; 6. ) Разполага със собствен транспорт, 

поради което не включва разходи за ползване на дистрибутори. Представени са писмени 

калкулации за начина на формиране на цената на всеки от шестте продукта, включени в 

обособената позиция, за която участва. 

След като разгледа подробно, обсъди и анализира представената от участника 

обосновка, Комисията, счита, че в случая са налице икономически особености на 

производствения процес, както и изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на продуктите по см. на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, които обосновава 

начина на образуване на предложената от ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ” цена по 

обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия”.  

Водена от горното и на основание чл.73, ал.3 от ЗОП, 

Комисията с единодушие РЕШИ: ПРИЕМА представената от ЕТ „НИК 96-

НИКОЛАЙ РОБОВ”  писмена обосновка за начина на образуване на предложената 

от този участник цена по обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни 

изделия”. 

МОТИВИ: 

Представената от ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ” обосновка  за начина на 

образуване на предложената от този участник цена по обособена позиция № 1 „Доставка 

на хляб и хлебни изделия” е пълна и обективна. Изложеното в нея и представените 

калкулации обосновават наличието на икономически особености на производствения 

процес, както и на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по см. на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП. Комисията приема, че такива са: 1.) 

Обстоятелството, че участникът разполага със собствена производствена база в гр.Полски 

Тръмбеш за производство и търговия с хляб и тестени изделия, поради което при 

образуване на предложената от него цена не се включват разходи за наем; 2. ) Поради по-

ниските цени на хлебната пшеница за реколтата през 2019г., прогнозната цена на 

брашното, което е основна суровина за производството на хляб и тестени изделия, е по-

ниска с 20% до 30% и това му дава възможност да работи с оферираните цени; 3. ) През 

2018г. участникът е оптимизирал производствените процеси, като е закупил и монтирал 

машини за производство и пакетиране на закуски, което дава отражение върху крайната 

цена на продуктите; 4. ) Има дългосрочен договор с „ЕНЕРГО ПРО“ за доставка на 

електроенергия с фиксирана цана, която не зависи от цената на свободния и регулирания 

пазар, което се отразява на ценовото му предложение; 5. ) Няма задължения към 

кредитори и банки, поради което в предложената от него цена не са включени разходи за 
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обслужването на кредити; 6. ) Разполага със собствен транспорт, поради което не включва 

разходи за ползване на дистрибутори. 

Комисията съобразява, че с процедурата по чл.72 от ЗОП законодателят цели да 

защити интересите на възложителя, който да е в състояние на база обективни критерии и 

данни да формулира извод за обосноваността на предложението и гаранциите за неговото 

изпълнение, извън предвидените такива като общо условие за сключване на договора за 

избор на изпълнител. С оглед на това членовете на Комисията отчитат и факта, че 

служебно им е известно, че за изтичащият към момента дванадесет месечен период 

Възложителят има договор за доставка на хляб и хлебни изделия, по който изпълнител е 

същият участник, като цените на продуктите са дори по-ниски от тези по настоящата му 

оферта. Т.е. Комисията приема, че предложените от участника цени са реални.  

С тези мотиви Комисията взе своето решение, вследствие на което ЕТ „НИК 96-

НИКОЛАЙ РОБОВ” продължава участието си в процедурата. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилия от „БОРОИМПЕКС” АД 

отговор с вх.№ 1002/26.07.2019г. на изисканата от него обосновка за начина на образуване 

на единичните цени на няколко конкретни продукта от обособени позиции № 3 и 4.  

Комисията се запозна със съдържанието на отговора /писмена обосновка/, което 

условно може да се раздели на две части. В първата част на документа участникът е 

изложил становището си по прилагането на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, като обръщам внимание 

на факта, че смисълът на конкретната алинея е разглеждането на предложение в офертата, 

„което подлежи на оценяване“ по съответния „показател за оценка“. Участникът 

подчертава, че в документацията за участие в процедурата тип „Публично състезание“ с 

предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции ”, в т. VIII: „Критерии за 

възлагане на поръчката“ Възложителят ясно и конкретно е определил методиката за 

оценка на офертите. Използваният критерий за оценка е „най-ниска цена“, който се 

прилага поотделно за всяка обособена позиция, като се сравнява общата стойност на 

ценовото предложение на участниците. Единичната цена на отделна номенклатурна 

единица хранителен продукт от обхвата на дадена обособена позиция сама по себе си не е 

предмет на оценка според приложената методика на оценка, респективно, според 

участника, сравняването на единичните цени на отделните продукти от дадена обособена 

позиция не следва да попада в хипотезата на чл. 72, ал.1 от ЗОП, а да се разглежда само 

общата стойност на отделната обособена позиция като елемент за оценка. 

Във втората част на документа участникът е посочил, че основната му дейност е 

насочена в две направления: 1.) производство на месо и месни продукти и последващата 

им реализация в търговската мрежа; и 2.) търговия, както със собствена продукция, така и 

с всички видове хранителни продукти. Обяснено е, че Дружеството оперира на българския 

пазар от 2004 г., когато е основано с цел да отговори на възникващите нови изисквания и 

потребности на пазара на месни продукти, продиктувани от предстоящото присъединяване 

на страната ни към Европейския съюз и единния европейски пазар. Сочи се, че в началото 

„Бороимпекс“ АД наследява дейността и става пълен правоприемник на ЕТ „Валентин 

Панайотов“ - утвърден регионален месопреработвател по онова време, който започва 

дейността си през 1995г. в малък колбасарски цех и за девет години успява да се развие до 

водещ, високо ценен производител на пълна гама месни продукти в Русенска област. 

Новото дружество затвърждава пазарните позиции на месопреработвателното си 

предприятие, като постепенно налага продуктите си в по-голямата част на североизточна 

България. Казва се, че днес „Бороимпекс“ АД съчетава в себе си един традиционен, високо 

квалифициран производител на месни продукти от червени меса(свинско, телешко) и бели 

меса(птиче), както и един надежден, коректен и опитен партньор в търговията на едро с 

хранителни продукти. Накрая се декларира, че стриктно водени от изискванията на 
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Възложителя и ръководейки се от приложената методика за оценка на офертите, 

участникът е изготвил изгодно ценово предложение за доставка на хранителни продукти и 

заявява решимостта си да го изпълни. 

След като разгледа подробно, обсъди и анализира представеният от участника 

отговор на изисканата по реда на чл.72, ал.1 ЗОП обосновка, както и утвърдената от 

Възложителя документация, Комисията прие за установено следното: 

Възложителят е посочил, че офертите на участниците следва да бъдат оценявани по 

критерий за възлагане „най-ниска цена”, който се прилага поотделно за всяка обособена 

позиция, като се сравнява предложената от участниците обща цена за доставка на 

прогнозните количества хранителни продукти по обособената позиция. Общата цена се 

формира, като сума от единичните цени без ДДС за доставка в пълен обем на прогнозните 

количества по всички номенклатурни единици хранителни продукти, включени в обхвата 

на съответната обособена позиция. Т.е. предложените от участниците единични цени на 

отделните хранителни продукти, включени във всяка обособена позиция, не подлежат на 

оценка. В документацията на обществената поръчка и в частност методиката за оценка на 

офертите никъде не е посочено, че следва да се извърши съпоставяне на единичните цени 

на отделните продукти. Съгласно методиката за оценка на офертите само крайните 

оферирани цени на участниците подлежат на съпоставка. Към момента на подаване на 

офертата си участникът не може да знае кои продукти и в какво количество ще бъдат 

потребни на възложителя, за да бъдат предмет на ценово сравняване и на база това 

сравнение да бъде избрана най-добрата (най-ниската) оферта, поради което е 

необосновано и да се прави сравнение на единичните цени на отделните артикули. 

Освен това, предложението на „Бороимпекс“ АД по обособена позиция №3 

„Доставка на консерви“ е с най-висока цена. Предложенията и на двамата други 

участници, подали оферта по тази обособена позиция, са по-ниски от това на 

„Бороимпекс“ АД. Т.е. в случая не е налице хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като 

предложението на  „Бороимпекс“ АД по обособена позиция №3 „Доставка на консерви“ не 

е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници. 

Подобна е ситуацията и по отношение на предложението на „Бороимпекс“ АД по 

обособена позиция №4 „Доставка на месо, риба и месни продукти“. В случая, то е с най-

ниската обща цена спрямо предложенията на другите двама участници, подали оферта по 

тази обособена позиция, но отново не е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. 

Съобразявайки гореизложеното, Комисията прие, че по отношение на 

„Бороимпекс“ АД не е налице хипотезата на чл. 72 от ЗОП и той следва да продължи 

участието си в процедурата.  

 

След това Комисията пристъпи към оценяване и класиране на ценовите 

предложения на допуснатите до този етап в процедурата участници, а именно: 

1. „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД е допуснат до участие в този етап на процедурата 

по: обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия”, обособена позиция № 2 

”Доставка на пресни  плодове и зеленчуци”, обособена позиция № 3 „Доставка на 

консерви”, обособена позиция № 4 „Доставка на  месо,риба и месни продукти”, обособена 

позиция № 5 „Доставка на  мляко и млечни продукти”, обособена позиция № 6 „Доставка 

на  други хранителни продукти и подправки”; 

2. ГПК НАРКООП-БЯЛА е допуснат до участие в този етап на процедурата по:  

обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия”; 

3. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е допуснат до участие в този етап на процедурата 

по: обособена позиция № 2 „Доставка на пресни  плодове и зеленчуци”, обособена 

позиция № 3 „Доставка на консерви”, обособена позиция № 4 „Доставка на  месо, риба и 
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месни продукти”, обособена позиция № 5 „Доставка на  мляко и млечни продукти”, 

обособена позиция № 6 „Доставка на  други хранителни продукти и подправки”; 

4. ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ” е допуснат до участие в този етап на 

процедурата по:  обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия”; 

5. „БОРОИМПЕКС” АД - е допуснат до участие в този етап на процедурата по:  

обособена позиция № 3 „Доставка на консерви”, обособена позиция № 4 „Доставка на  

месо, риба и месни продукти” и обособена позиция № 5 „Доставка на  мляко и млечни 

продукти”; 

  

Съгласно документацията на Възложителя  офертите на участниците, отговарящи 

на изискванията на Възложителя, следва да бъдат оценявани по критерий за възлагане 

„най-ниска цена”.  

Критерият за възлагане се прилага поотделно за всяка обособена позиция, като се 

сравнява предложената от участниците обща цена за доставка на прогнозните количества 

хранителни продукти по обособената позиция, формирана като сума от единичните цени 

без ДДС за доставка в пълен обем на прогнозните количества по всички номенклатурни 

единици хранителни продукти, включени в обхвата на съответната обособена позиция. 

 

Като съобрази, че оценката  на постъпилите оферти следва да се извърши по 

отделни позиции, Комисията извърши класиране на допуснатите участници при прилагане 

на критерия "най-ниска цена " по позиции, както следва:  

 

По обособена позиция № 1 - „Доставка на хляб и хлебни изделия“ до този етап в 

процедурата са допуснати трима участници, чиито оферти при прилагането на критерий за 

оценка "най-ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място: ЕТ „НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ”, с предложена цена в общ размер на  

27500,00 лв. без ДДС; 

2-ро място: ГПК НАРКООП-БЯЛА с предложена цена в общ размер на 34882.50 лв. 

без ДДС; 

3-то място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД с предложена цена в общ размер на  

37825,00 лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № 2 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ до този 

етап в процедурата са допуснати двама участника, чиито оферти при прилагането на 

критерий за оценка "най-ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място:  „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  

7800.20 лв. без ДДС. 

2-ро място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД с предложена цена в общ размер на  

7989.00 лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № 3 - „Доставка на консерви“ до този етап в процедурата са 

допуснати трима участника, чиито оферти при прилагането на критерий за оценка "най-

ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД с предложена цена в общ размер на  

21835,00 лв. без ДДС.  

2-ро място: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  

22936.00 лв. без ДДС; 

3-то място: „БОРОИМПЕКС” АД, с предложена цена в общ размер на 24317,00 лв. 

без ДДС; 
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По обособена позиция № 4 - „Доставка на месо, риба и месни продукти“ до този 

етап в процедурата са допуснати трима участника, чиито оферти при прилагането на 

критерий за оценка "най-ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място: „БОРОИМПЕКС” АД, с предложена цена в общ размер на  35709,00 лв. 

без ДДС; 

2-ро място: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  

38034.00 лв. без ДДС 

3-то място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД с предложена цена в общ размер на  

39820,00 лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № 5 - „Доставка на мляко и млечни продукти“ до този етап в 

процедурата са допуснати трима участницка, чиито оферти при прилагането на критерий 

за оценка "най-ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  

5419,00 лв. без ДДС; 

2-ро място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД, с предложена цена в общ размер на  

5555,00 лв. без ДДС; 

3-то място: „БОРОИМПЕКС” АД с предложена цена в общ размер на  6225.00 лв. 

без ДДС. 

 

По обособена позиция № 6 - „Доставка на други хранителни продукти и подправки“ 

до този етап в процедурата са допуснати двама участника, чиито оферти при прилагането 

на критерий за оценка "най-ниска цена" се класират по следния начин: 

1-во място: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  

21622, 10 лв. без ДДС. 

 2-ро място: „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД с предложена цена в общ размер на  

25190, 00 лв. без ДДС. 

 

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

със съответния, класиран на първо място участник по отделните обособени позиции, а 

именно: 

 

По обособена позиция № 1: „Доставка на хляб и хлебни изделия“ - ЕТ „НИК 96-

НИКОЛАЙ РОБОВ”, с предложена цена в общ размер на  27500,00 лв. без ДДС ; 

 

По обособена позиция № 2: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ „НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  7800.20 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 3: „Доставка на консерви“ - „БРАТЯ  ВЕЛИКОВИ” ООД, 

с предложена цена в общ размер на 21835.00 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 4: „Доставка на месо, риба и месни продукти“ – 

„БОРОИМПЕКС” АД, с предложена цена в общ размер на  35709.00 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 5: „Доставка на мляко и млечни продукти“ - „НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  5419,00 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 6: „Доставка на други хранителни продукти и подправки“ 

- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена в общ размер на  21622, 10 лв. без 

ДДС; 
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С това заседанието приключи, като протоколът, след като бъде съставен и подписан 

от всички членове, както и протоколът по чл.181, ал.4 от ЗОП, ще бъдат предадени на 

възложителя, заедно с цялата документация на процедурата. 

 

дата: 31.07.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................. 

  /п/ 

 

ЧЛЕНОВЕ:  ………. …………                 

  /п/ 

     

 

                                ……….…………  

   /п/ 

 

    ............................ 

              /п/ 

 

 

 

            ............................ 

              / п / 
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