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ПРОТОКОЛ №3
за разглеждане на ценовите предложения
На 17.07.2020 г. в 13:00 часа комисията, назначена със Заповед № 540 /25.06.2020 год. на
Кмета на община Белоградчик за провеждане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските
звена на бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик по обособени
позиции", както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия”; Обособена
позиция № 2 - "Месо, месни продукти и риба"; Обособена позиция № 3 - "Мляко, млечни
продукти и яйца"; Обособена позиция № 4 - " Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена
позиция № 5 -"Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“, открита с Решение
№ 479 от 19.05.2020 г., се събра в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1.
Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени
поръчки“;
2.
Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и
икономическо развитие”;
3.
Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в
община Белоградчик;
4.
Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол” в община
Белоградчик
Проведе второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите
участници. На заседанието присъства представител на участника ЕТ „Витан – Ж – Тодорка
Младенова”, видно от списък на присъстващите участници при отваряне на ценови
предложения, неразделна част от настоящият протокол.
Във основа на декларираните обстоятелствата за лично състояние и минималните изисквания
за икономическо и финансово състояние и технически възможности на участниците и
разглеждане на техническите предложения на участниците комисията предлага от участие в
процедурата да бъде отстранен участника „Диавена Трейд” АД, гр. Шумен по обособена
позиция № 2 и Обособена позиция № 5 тъй като същият е подал оферта, която не отговаря
на условията за представяне.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от
офертата на участниците по реда на постъпване на офертите и оповести предложените от тях
цени, както следва:
1. Предложената от участник ЕТ „Витан – Ж – Тодорка Младенова” за обособена позиция
№ 5 „Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти” обща цена е в размер на
143 170,94 (сто четиридесет и три хиляди сто и седемдесет лева и деветдесет и четири
ст.) лева без ДДС и 171 805,12 (сто седемдесет и една хиляди осемстотин и пет лева и
дванадесет и осем ст.) лева с ДДС;
2. Предложената от участник № 2 „ЕТ „Здравец 2000 – Даниел Ангелов”, подал оферта за
Обособена позиция № 1 - "Хляб и хлебни изделия" обща цена е в размер на 124 718,82 (сто
двадесет и четири хиляди седемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и две ст.) лева без

ДДС и 149 662,58 (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и
петдесет и осем ст.) лева с ДДС;
3. Предложената от участник Участник № 3 „Данима 69” ЕООД, подал оферта за
Обособена позиция № 2 - „Месо, месни продукти и риба” обща цена е 200 024,60 (двеста
хиляди двадесет и четири лева и шестдесет ст.) лева без ДДС и 240 029,52 (двеста и
четиридесет хиляди двадесет и девет лева и петдесет и две ст.) лева с ДДС;
4. Предложената от участник Участник № 6 „Заря- 2000” ЕАД, подал оферта за
Обособена позиция № 1 - "Хляб и хлебни изделия" обща цена е 125 605,38 (сто двадесет и
пет хиляди шестстотин и пет лева и тридесет и осем ст.) лева без ДДС и 150 726,46 (сто и
петдесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и четиридесет и шест ст.) лева с ДДС;
С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в
закрито заседание.
Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците по отношение
същите дали са изготвени в съответствие с образеца на възложителя, налице ли са
технически или аритметични грешки и дали не надвишават прогнозната стойност на
обществената поръчка в резултат на което не констатираха такива.
След извършването на горепосочените действия, комисията пристъпи към класиране
участниците:
Обособена позиция № 1: - "Хляб и хлебни изделия"
Първо място: Участник „ЕТ „Здравец 2000 – Даниел Ангелов”, с предложена обща цена в
размер на 124 718,82 (сто двадесет и четири хиляди седемстотин и осемнадесет лева и
осемдесет и две ст.) лева без ДДС;
Второ място: Участник „Заря- 2000” ЕАД, с предожена обща цена в размер на 125 605,38
(сто двадесет и пет хиляди шестстотин и пет лева и тридесет и осем ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба”
Първо място: Участник „Данима 69” ЕООД, с предложена обща цена в размер на
200 024,60 (двеста хиляди двадесет и четири лева и шестдесет ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 5: „Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти”
Първо място: Участник ЕТ „Витан – Ж – Тодорка Младенова” с предложена обща цена в
размер на 143 170,94 (сто четиридесет и три хиляди сто и седемдесет лева и деветдесет и
четири ст.) лева без ДДС.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 17.07.2020 г. в
16:00 часа.
Комисия:
Председател: …(П)…………………..
(Р. Длъгнекова)
Членове: 1.…(П)……………..
(Ан. Кирилова)
3………(П)………………….
(М. Иванова)

2. …(П)……………………….
(А.Георгиева)
4. ……(П)…………………..
(Ж. Николова)

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП)

