
П Р О Т О К О Л   №  5 

 

Днес, 29.07.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11:00 ч. Kомисия, 

назначена със Заповед № РД-09-45/26.05.2016г. на Председателя на Агенцията в състав: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карабашева – главен експерт в отдел „Индустриални и 

хранителни запаси“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси”, резервен член на мястото на Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални 

и хранителни запаси“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и 

задължителни запаси”; 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
 

1. Мария Турлакова – началник отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

2. Койна Харбова – главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване”, отдел 

„Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-

правно обслужване и европейска координация” – резервен член на мястото на Снежана 

Парушева – старши юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване”, отдел „Правно-

нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-правно 

обслужване и европейска координация”; 

3. Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

резервен член на мястото на Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване” ; 

4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

 

се събра, за да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на допуснатите участници в 

„открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на 

сухи супи“, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, 

съобразно предварително определения критерий – „най-ниска цена“. 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, същата пристъпи към отваряне на 

плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на участниците „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД и 

„Мира фууд“ ЕООД, обяви ценовите им предложения, като четирима от членовете на комисията 

ги подписаха. 

 

Съгласно Раздел V, буква Б, т. 3 от Приложение № 1 към документацията за участие 

(Указания за попълване на оферта от участниците и условия за участие в обществената 

поръчка), Комисията класира на първо място участника, предложил да достави най-голямо 

количество в тонове сухи супи, чиято стойност е разпределена по-равно – 50% месни сухи 

супи и 50% зеленчукови сухи супи в разфасовки, както следва: 

- Месни сухи супи в съотношение 40% към 10% съответно за разфасовки от 30 гр. до 70 

гр. и разфасовки от 800 гр. до 1000 гр.; 

- - Зеленчукови сухи супи в съотношение 40% към 10% съответно за разфасовки от 30 

гр. до 70 гр. и разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. 

 



 

I. Оферта на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД: 

Съгласно Раздел V, буква Б, т. 3 от Приложение № 1 към документацията за участие 

(Указания за попълване на оферта от участниците и условия за участие в обществената 

поръчка), участниците следва да предложат количество в тонове сухи супи (месни и 

зеленчукови), но не по-малко от 5 тона за всеки от двата вида. Предложените количества от 

участника „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за прогнозната стойност на обществената поръчка, 

са както следва: 

- Месни сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (40% от общото количество) – 

4082,519 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9210,00 лв. 

- Месни сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (10% от общото количество) – 

1020,630 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9210,00 лв. 

- Зеленчукови сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (40% от общото количество) – 

4082,519 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9210,00 лв. 

- Зеленчукови сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (10% от общото 

количество) – 1020,630 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9210,00 лв. 

Общото количество в тонове: 10 206,298 тона. 

 

Видно от документацията за участие, в образеца на Ценовото предложение – 

Приложение № 4 в табличен вид, участниците следва да оферират „нетно предложено 

количество в тонове за прогнозната стойност“.  

След съпоставянето на предложените нетни количества сухи супи, вписаните единични 

цени без ДДС за тон и прогнозната стойност на обществената поръчка (94 000 лв. без ДДС), 

Комисията установи несъответствия в ценовото предложение на участника. 

Комисията направи проверка на ценовото предложение при така заложените количества 

и единични цени за тон без ДДС, от което стана видно, че сумaтa за доставка и обновяване на 

сухи супи e в размер на 94 000 004,58 лв. в офертата на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД, 

което многократно надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, a именно 

94 000 лв. без ДДС, упомената в Обявлението за обществената поръчка и Раздел I, буква „Е“ от 

Приложение № 1 от документацията за участие (Указания за попълване на оферта от 

участниците и условия за участие) и предвидена за доставка и обновяване на най-малко 10 

тона нетно количество сухи супи.  

Във връзка с горното, Комисията приема, че при изготвяне на ценовото си предложение, 

участника е допуснал грешка при изписването на количествата, но няма основание и 

необходимост да иска от дружеството разяснения, съгласно чл. 68, ал. 11, б. „а“ от ЗОП 

(отменен), тъй като каквото и разяснение да получи, ще е налице промяна в ценовото 

предложение, което е недопустимо, съгласно чл. 68, ал. 11, б. „б“ от ЗОП (отменен). 

Наличието на технически грешки в количествата, неизменно налага промяна (корекция) в 

стойностното им изражение, респективно промяна на ценовото предложение, което, съгласно 

цитираната разпоредба, е нарушение на ЗОП (отм.). 
Отделно от горното, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОП (отм.) и разписаното в Раздел VI – 

Сключване на договор за обществена поръчка, т. 3 от Приложение № 1 от документацията за 

участие, е указано, че договорът за обществената поръчка, който ще бъде сключен между 

възложителя и участника, определен за изпълнител, включва задължително всички 

предложения от офертата на последния, въз основа на които е определен за изпълнител.  

В тази връзка, следва да се има предвид, че класирането при така заложените в Ценовите 

предложения количества в тонове сухи супи би довело до решение за избор на изпълнител, 

което ще рефлектира неблагоприятно върху правната сфера на дружеството при евентуално 

сключване на договор, тъй като доставката и обновяването на така записаните нетни 

количества сухи супи, би било обективно невъзможно. Това би поставило и възложителя в 

невъзможност да получи коректно изпълнение на условията на евентуално сключен договор, 

тъй като офертата на участника не съдържа достоверни количества. 

 



Предвид гореизложените фактически и правни съображения, Комисията 

единодушно реши: 

Предлага за отстраняване „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отменен), тъй като 

офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

 

II. Оферта на „Мира Фууд“ ЕООД: 

Съгласно Раздел V, буква Б, т. 3 от Приложение № 1 към документацията за участие 

(Указания за попълване на оферта от участниците и условия за участие в обществената 

поръчка), участниците следва да предложат количество в тонове сухи супи (месни и 

зеленчукови), но не по-малко от 5 тона за всеки от двата вида. Предложените количества от 

участника „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за прогнозната стойност на обществената поръчка, 

са както следва: 

- Месни сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (40% от общото количество) – 

4177,7776 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9000,00 лв. 

- Месни сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (10% от общото количество) – 

1044,4444 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9000,00 лв. 

- Зеленчукови сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (40% от общото количество) – 

4177,7776 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9000,00 лв. 

- Зеленчукови сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (10% от общото 

количество) – 1044,4444 тона; Единична цена без ДДС за тон – 9000,00 лв. 

Общото количество в тонове: 10 444,444 тона. 

 

Видно от документацията за участие, в образеца на Ценовото предложение – 

Приложение № 4 в табличен вид, участниците следва да оферират „нетно предложено 

количество в тонове за прогнозната стойност“.  

След съпоставянето на предложените нетни количества сухи супи, вписаните единични 

цени без ДДС за тон и прогнозната стойност на обществената поръчка (94 000 лв. без ДДС), 

Комисията установи несъответствия в ценовото предложение на участника. 

Комисията направи проверка на ценовото предложение при така заложените количества 

и единични цени за тон без ДДС, от което стана видно, че сумaтa за доставка и обновяване на 

сухи супи e в размер на 93 999 960 лв. в офертата на „Мира Фууд“ ЕООД, което многократно 

надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, a именно 94 000 лв. без ДДС, 

упомената в Обявлението за обществената поръчка и Раздел I, буква „Е“ от Приложение № 1 

от документацията за участие (Указания за попълване на оферта от участниците и условия за 

участие) и предвидена за доставка и обновяване на най-малко 10 тона нетно количество сухи 

супи.  

Във връзка с горното, Комисията приема, че при изготвяне на ценовото си предложение, 

участникът е допуснал грешка при изписването на количествата, но няма основание и 

необходимост да иска от дружеството разяснения, съгласно чл. 68, ал. 11, б. „а“ от ЗОП 

(отменен), тъй като каквото и разяснение да получи, ще е налице промяна в ценовото 

предложение, което е недопустимо, съгласно чл. 68, ал. 11, б. „б“ от ЗОП (отменен). 

Наличието на технически грешки в количествата, неизменно налага промяна (корекция) в 

стойностното им изражение, респективно промяна на ценовото предложение, което, съгласно 

цитираната разпоредба, е нарушение на ЗОП (отм.). 
Отделно от горното, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОП (отм.) и разписаното в Раздел VI – 

Сключване на договор за обществена поръчка, т. 3 от Приложение № 1 от документацията за 

участие, е указано, че договорът за обществената поръчка, който ще бъде сключен между 

възложителя и участника, определен за изпълнител, включва задължително всички 

предложения от офертата на последния, въз основа на които е определен за изпълнител.  

В тази връзка, следва да се има предвид, че класирането при така заложените в Ценовите 

предложения количества в тонове сухи супи би довело до решение за избор на изпълнител, 



което ще рефлектира неблагоприятно върху правната сфера на дружеството при евентуално 

сключване на договор, тъй като доставката и обновяването на така записаните нетни 

количества сухи супи, би било обективно невъзможно. Това би поставило и възложителя в 

невъзможност да получи коректно изпълнение на условията на евентуално сключен договор, 

тъй като офертата на участника не съдържа достоверни количества. 

 

Предвид гореизложените фактически и правни съображения, Комисията 

единодушно реши: 

Предлага за отстраняване „Мира фууд“ ЕООД от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отменен), тъй като офертата на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

29.07.2016 год.                                                                                       Председател: 

гр. София                                                                                             

              /П/ 

                                              / Мария Карабашева / 

                  

               Членове: 

  

                                             /П/  

                                                                                                    / Мария Турлакова / 

             

 

                                                                                       /П/ 

                                               / Койна Харбова / 

 

   

                                                                                                                                  /П/  

                         / Калина Дойчинова / 

 

                  

                                 /П/ 

    

                 / Кристина Харискова / 


