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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

гр.Белене  5930,  ул. „България”  № 35, тел. (0658) 3 10 61,   факс  (0658)  3 10 62 
E-mail: obshtinabl@abv.bg 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 910/28.11.2011 год. 
 

за класиране на участниците и  
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

“Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на 
бюджетна издръжка на територията на Община Белене” 

 
 

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 28/11/2011 г. на 
комисия, назначена със Заповед № 768/18.10.2011 г. за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Периодична доставка на хранителни продукти 
по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община 
Белене”, открита с Решение № 604/07.09.2011 г. и публикувано обявление в “Държавен вестник“ – 
№ 14 от 07.09.2011 г. 

 
 

О Б Я В Я В А М: 
 
 

І. Класирането на участниците в процедурата: 
 
По обособена позиция № 1 Хлебни изделия и производни: 

 
 

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ЗАЯВКА ЗА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ” 
 
 

Обособена позиция № 1 Хлебни изделия и производни  
 

№ 

Наименование на 
участника 

Комплексна 
оценка 

Предложена цена  
без ДДС /лв./ 

Крайно           
класиране 

1. 

ЕТ „НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

0,996 75 668,00лв. 1-во място 

2. 
„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – 

ПЛЕВЕН” АД – 
гр. Плевен 

0,924 75 285,40 лв. 2-ро място 

 
По обособена позиция № 3 Месо и месни продукти, риба, яйца: 

№ 

 
“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ЗАЯВКА ЗА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ” 
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Обособена позиция № 3 Месо и месни продукти, риба, яйца 

 
Наименование на 

участника 
Комплексна 

оценка 
Предложена цена без 

ДДС /лв./ 
Крайно           

класиране 

1. 

ЕТ „НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

1,000 186 290,00 лв. 1-во място 

 
По обособена позиция № 4 Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни,кореноплоди: 

 
“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ЗАЯВКА ЗА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ” 
 
 

Обособена позиция № 4 Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди 
 

№ 

Наименование на 
участника 

Комплексна 
оценка 

Предложена цена без 
ДДС /лв./ 

Крайно           
класиране 

1. 

ЕТ „НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

0,983 71 773,00 лв. 1-во място 

2. 
„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – 

ПЛЕВЕН” АД – 
гр. Плевен 

0,924 70 310,60 лв. 2-ро място 

 
По обособена позиция № 5 Консерви, сухи бобени и зърнени храни: 

 
“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ЗАЯВКА ЗА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ” 
 
 

Обособена позиция № 5 Консерви, сухи бобени и зърнени храни 
 

№ 

Наименование на 
участника 

Комплексна 
оценка 

Предложена цена без 
ДДС /лв./ 

Крайно           
класиране 

1. 

ЕТ „НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

0,983 76 393,00 лв. 1-во място 

2. 
„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – 

ПЛЕВЕН” АД – 
гр. Плевен 

0,924 70 393,80 лв. 2-ро място 
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По обособена позиция № 6 Различни хранителни продукти: 

 
 

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ЗАЯВКА ЗА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ” 
 
 

Обособена позиция № 6 Различни хранителни продукти 
 

№ 

Наименование на 
участника 

Комплексна 
оценка 

Предложена цена без 
ДДС /лв./ 

Крайно           
класиране 

1. 

ЕТ „НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

1,000 89 200,00 лв. 1-во място 

2. 
 „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 

– ПЛЕВЕН” АД – 
гр. Плевен 

   0,918 89 845,16 лв. 2-ро място 

 
 
ІІ. Участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката:  
 

№ Обособена позиция Участник, класиран от Комисията на  
1-во /първо/ място 

1. Хлебни изделия и производни 
ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

3. Месо и месни продукти, риба, яйца 
ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

4. Пресни зеленчуци и плодове, 
клубеноплодни, кореноплоди 

ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 
АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

5. Консерви, сухи бобови и зърнени храни 
ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

6. Различни хранителни продукти 
ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН 

АНТОНОВ” – 
гр. Свищов 

 
ІІІ. Отстранени участници:  
 

1. „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – ПЛЕВЕН” АД – със седалище и адрес на управление гр. 
Плевен 5800, област Плевен, община Плевен, ул. „Кичево” № 2, представлявано от Слави Василев 
Хинов – Изп. директор, с подадена оферта вх. № РД – 3740/17.10.2011 г. за участие в „Периодична 
доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна 
издръжка на територията на Община Белене” за Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни 
продукти” и Обособена позиция №3 „Месо и месни продукти, риба, яйца”. 
 
Мотиви за предложението за отстраняване на участника:  

 
В офертата на „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – ПЛЕВЕН” АД не са представени достатъчно 

доказателства, че участникът е в състояние да доставя указаните от възложителя в обявлението 
и спецификациите месни продукти, отговарящи на установените стандарти /Стара 
планина/– мляно месо (кайма), траен варено-пушен колбас и кърначета, произведени или 
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закупени от търговец, с който участника има взаимоотношения или същия е дистрибутор. Не са 
представени доказателства, че производителите им имат права за регламентирано и контролирано 
производство от съответен компетентен държавен контролен орган на продукти съответстващи на 
стандарт „Стара планина”. Не са представени документи, доказващи възможността за доставка 
на изисквани от възложителя млечни продукти отговарящи на установените стандарти”, 
националните стандарти за кисело мляко 12:2010, за българско бяло саламурено сирене 15:2010, за 
български кашкавал 14:2010, съгласно Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението 
за обществената поръчка, от участника се изисква да представи: 

 „Хранителните продукти да отговарят на установените стандарти или техни 
еквиваленти, където е указано и/или се изисква по спецификация за дадения артикул, както и 
на законодателните актове и норми свързани с производство, доставка и търговия с храни - 
стандарт „Стара планина”, за кисело мляко 12:2010, за българско бяло саламурено сирене 
15:2010, за български кашкавал 14:2010. 

 
На основание чл.69, ал.1 т. 1 от ЗОП, отстранявам от участие по Обособена позиция № 3 

„Месо и месни продукти, риба, яйца” и Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти” в 
процедурата предложението на „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – ПЛЕВЕН” АД – гр. Плевен. 
 
 

2. ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН АНТОНОВ” – със седалище и адрес на 
управление гр. Свищов 5250, област Велико Търново, община Свищов, ул. „33-ти Свищовски 
полк” № 41, представлявано от Антон Ненчев Антонов – Управител, с подадена оферта вх. № РД – 
3739/17.10.2011 г. за участие в „Периодична доставка на хранителни продукти по 
предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община 
Белене” за Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”. 
 
Мотиви за предложението за отстраняване на участника:  

 
В офертата на ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН АНТОНОВ” не са представени 

доказателства, доказващи, че участникът може да доставя български кашкавал по БДС 14:2010. 

 Съгласно Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението за обществената 
поръчка, от участника се изисква да представи: 

 „Хранителните продукти да отговарят на установените стандарти или техни 
еквиваленти, където е указано и/или се изисква по спецификация за дадения артикул, както и 
на законодателните актове и норми свързани с производство, доставка и търговия с храни - за 
кисело мляко 12:2010, за българско бяло саламурено сирене 15:2010, за български кашкавал 
14:2010. 
 

На основание чл.69, ал.1 т. 1 от ЗОП, отстранявам от участие по Обособена позиция № 2 
„Мляко и млечни продукти” в процедурата предложението на ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – 
АНТОН АНТОНОВ”. 

 
 

 
IV.  Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес:  гр. София 1000, бул."Витоша" № 18 
Телефон: 02 9356113 
Факс: 02 9807315 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес:  www.cpc.bg 

 
 
V. Срок за подаване на жалби:  Съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП 
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