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УТВЪРЖДАВАМ:  (п) 
 

ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА 

Кмет на СО-район „Оборище” 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

по чл. 101 „г”, ал.4  от Закона за обществените поръчки 

 

От работата на комисията за получаването, разглеждане, оценката и класирането на 

офертите постъпили за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана с 

предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за 

учениците от подготвителните класове и от първи до четвърти клас на 112 ОУ 

"Стоян Заимов", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г., по Програма 

«Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, 

децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на 

Министерството на образованието и науката".  
 

Процедурата е проведена, по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените 

поръчки при условията на чл.14, ал.4, т.2. Публична покана с уникален код ID 9046010 

е публикувана на Портала на обществените поръчки към Агенцията по обществени 

поръчки: www.aop.bg. Едновременно с това бе публикувана интернет сайта на СО-

район „Оборище”, раздел „Профил на купувача” - www.so-oborishte.com. За 

предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани 

закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от подготвителните 

класове и от първи до четвърти клас на 112 ОУ "Стоян Заимов", гр.София, 

съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г., по Програма «Подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните 

класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на 

образованието и науката". Срокът за публичен достъп в Портала на обществени 

поръчки е в периода от 16.09.2015год. до 29.09.2015г., като в този срок следва да се 

подадат и офертите. Срокът за валидност е 7 дни, като е спазено условието на чл.101 б, 

ал.4 от ЗОП. До посочения в поканата краен срок до 16:30 часа на 29.09.2015г. в 

деловодството на район «Оборище» са постъпили, 2 (два) броя оферти в запечатани, 

непрозрачни, с ненарушена цялост пликове. 

 

І. На 30.09.2015г. в 10:00 часа в заседателната зала на общинската администрация на 

район „Оборище”, се събра комисия, назначена със заповед № РД-09-

162/30.09.2015год. на кмета на СО-район „Оборище”, в пълен състав:  
 

Председател  

1. Николай Марковски - Заместник - кмет на район „Оборище”;  

и 

Членове: 

2. Йолита Тодорова - началник отдел „ПНООСДКС”, район „Оборище”; 

3. Мария Дончева - старши юрисконсулт отдел „ПНООСДКС” ; 

4. Виктория Песева - началник отдел „ФСДЧР”, район „Оборище”; 

5. Жанета Бранкова - помощник директор на  112 ОУ „Стоян Заимов” 

6. Иванка Петрова - главен счетоводител на  112 ОУ „Стоян Заимов” 

http://www.so-oborishte.com/


 
 Стр. 2 от 7 www.so-oborishte.com 

7.Албена Никифорова - главен експерт отдел „ФСДЧР”, район „Оборище”. 
 

на която е възложено да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за 

участие в обществената поръчка.  

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по 

ал.1 и за спазване на изискванията по ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.101 «г», ал.2 от ЗОП. 

Членовете на комисията констатираха, че в деловодството на СО-район „Оборище” 

са постъпили 2 (два) броя запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост пликове, 

както следва: 

1.вх. № към ПО-9200-95/4/29.09.15г. от „Елиаз” ООД, постъпила в 11:25 часа; 

2.вх. № към ПО-9200-95/5/29.09.15г. от ЕТ„Маргарита Иванова-Рико”, постъпила в 

15:55 часа; 

 

Не са постъпили оферти след крайния срок. 
 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1.Аделина Александрова Георгиева, представител на „Елиаз” ООД; 
 

Председателят на комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на 

тяхното постъпване и  обяви ценовите предложения  на участниците, както следва.  
 

 

№ 

по 

ред 

Участник обща цена за 

изпълнение на 

поръчката без ДДС 

обща цена за 

изпълнение на 

поръчката с ДДС 

1. „Елиаз” ООД 57 583, 20 лв. 69 099, 84 лв. 

2. ЕТ„Маргарита Иванова-Рико” 52 784, 60 лв. 63 341, 52 лв. 
 

Единична цена за доставка на един брой пакетирана закуска, напитка/или плод за едно 

дете/ученик: 
 

№ 

по 

ред 

Участник Единична цена без 

ДДС 

Единична цена с 

ДДС 

1. „Елиаз” ООД 0, 60 лв. 0, 72 лв. 

2. ЕТ„Маргарита Иванова-Рико” 0, 55 лв. 0, 66 лв. 
 

 

ІІ.Резултати от работата на комисията: 

 

На закрито заседание комисията продължи своята работа с проверка на офертите за 

съответствието им с изискванията на чл.101в от ЗОП и с предварително обявените 

изисквания и констатира следното: 

1. „Елиаз” ООД: 
Участникът е представил изисканите от Възложителя документи и офертата му 

отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и на предварително обявените условия. 

2. ЕТ„Маргарита Иванова-Рико”: 

Участникът е представил изисканите от Възложителя документи и офертата му 

отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и на предварително обявените условия. 
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ІІІ.Оценка на офертите 
 

1. Оценката на офертите на допуснатите до участие в процедурата ще се извърши по 

основен критерий „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: 

 

1. 2. «Предложена цена» – максимален брой точки - 60.; 

При този показател се съпоставя сумата на предложените цени за един брой 

закуска, съгласно Приложение № 1.1.  

Единичната цената на предложените закуски да бъде от 0,55 до 0,60 лв., без ДДС, 

при база 424 ученика от втори до четвърти клас за 152 учебни дни и 213 ученика от 

подготвителен и първи клас за 148 учебни дни 

Участникът, предложил най-ниска сума получава максималния брой точки, а всеки 

следващ – съответния брой точки, получени от съотношението между най-ниската 

сума, предложена от участник и предложената от него сума, умножено по максималния 

брой точки за критерия.  

При прилагане на формулата по този критерий, най-ниска цена – 0,55 лв., делено на 

цена на участника 0,60лв., х60, участникът „Елиаз” ООД получава 55т., а 

ЕТ„Маргарита Иванова-Рико” получава максималният брой точки – 60. 

1. 3. «Разнообразие на предлаганата храна” –  максимален брой 30 точки.  

По този критерий предложенията се оценяват по брой и вида на предложените 

закуски, съобразено с нормативните изисквания за ученическо хранене. 

За най-голям общ брой на предложените закуски/меню, съобразени с нормативните 

изисквания ученическото хранене се дават максималният брой точки. За всяко 

следващо предложение оценката се получава като съотношение на предлагания от 

участника брой и вид закуски към най-големия брой и вид на предлаганите закуски, 

умножено по максималния брой точки за критерия.  

Участникът „Елиаз” ООД е предложил примерен асортиментен лист на 

предлаганите закуски, мляко, зеленчуци и /или плодове, съдържащ 458 позиции,  ЕТ 

„Маргарита Иванова-Рико” е предложил асортиментен лист съдържащ 1913 позиции. 

„Елиаз” ООД получава 7,18 т., при прилагане на формулата по този критерий:- брой 

закуски на участника 458, делено на най-голям брой закуски 1913, х30. Участникът 

ЕТ„Маргарита Иванова-Рико” получава максималният брой точки – 30. 

1.4. „ Концепция за доставка на закуски”– максимален брой 10 точки. 

Концепцията представлява вижданията на участника за начина на доставка, 

включващ времето и мястото на доставката на закуските, млякото, зеленчуците и/или 

плодовете, доставени за деня и организирането на раздаването на доставените закуски, 

съобразно учебния процес. Мястото, на което се доставят закуските трябва да отговаря 

на изискванията на СРЗИ. 

В концепцията за доставка на закуските „Елиаз” ООД е предложил възможни рискови 

ситуации при изпълнението на договора и предложения за отстраняването им. 

Доставките на заявените количества до 14 часа, в деня следващ заявката. Заявката е 

възможно да бъде доставена в часови диапазон от 5:00 – 9:00 чака сутринта в 

зависимост от искането за това. След получена заявка, същата се изпраща за 
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производство и пакетаж, след като е готова заявката се товари на специализирани 

транспортни средства за да достигне до конкретния заявител. Доставката се 

осъществява чрез технически средства, гарантиращи качественото и срочното й 

изпълнение – продуктите ще се съхраняват и транспортират в бази и с транспорт, 

отговарящ на изискванията на Наредба №36/23.03.2006г. и Наредба №5/25.05.2006г., 

както и на всички нормативно - установени изисквания, издадени от специализирани и 

контролни държавни органи. 

Произвежданите от „Елиаз“ ООД продукти отговарят на органолептични, физико-

химични и микробиологични показатели на разработените технологични 

документации. Същите са потвърдени от лабораторни анализи и акредитирани 

изпитвателни центрове. За производството на отделните асортименти се използват 

суровини отговарящи на изискванията на Регламент LO 1129/2013г. относно разрешено 

използване на добавки в храните. Осъществява се стриктен входящ контрол върху 

качеството на постъпващите суровини, текущ контрол по време на производствения 

процес с цел гарантиране на формата, обема, изпичането на отделните изделия, а също 

и на техните вкусови качества. При опаковане на продуктите се извършва сортиране и 

отделяне на несъответстващите по качество и нетно количество асортименти. Преди 

експедиция до клиента се извършва изходящ контрол на количеството и качеството на 

продукт, който се отразява в съответен дневник. Всяка партида се придружава от 

удостоверение за качество със което фирмата декларира своята ангажираност към това 

клиента да получи винаги качествена и безопасна стока. Посочени са варианти за 

действия при замяната на стоки, при непредвидими ситуации при установяване на 

несъответствие след доставка, пир което се свиква кризистен екип на обекта и 

изтегляне на продукта. Посочени са възможните рискове при производството на хляб, 

закуски и тестени изделия – спиране на електрозахранването, повреда в 

производствената линия, неявяване на производствен персонал на работа, 

производствени проблеми възникващи по време на работа, закъснение при 

производството по график, продукти с отклонения от качеството по ТД, при 

неполучена регулярна заявка за доставка и доставка при извънредни случаи да 

посочени видовете реакции при възникването на изброените ситуации. Посочени са 

също и реакции за действие при възможните рискове: - транспортна дейност при 

ремонтни дейности на улици и булеварди обслужващи маршрута, аварии на МПС по 

маршрута, забавяне при товарене по график, при положителна проба за алкохол на 

шофьора.  За срока на действие на договора участникът се задължава да доставя всеки 

учебен ден необходимия брой закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове един път 

дневно: сутрин – до 08:30 часа, при първа смяна на учениците през първия срок на 

учебната година, и след обяд до 13:30 часа, при втора смяна на учениците през втория 

срок на учебната година. 

Участникът не е посочил начинът на организация за раздаването на доставените 

закуски, и мястото на което ще се доставят закуските, което съгласно изискванията на 

документацията, трябва да отговаря на изискванията на СРЗИ. 

По този показател членовете на комисията присъдиха следните оценки, както 

следва: Председател - Николай Марковски  - 8 точки, и членове:  Йолита Тодорова – 5 

точки,  Мария Дончева – 10 точки, Виктория Песева - 8 точки;  Жанета Бранкова - 7 

точки,  Иванка Петрова - 8 точки и Албена Никифорова - 8 точки.  
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Средноаритметичната стойност от оценките на членовете на комисията е  54 точки. 

По показателят „концепция за доставка на закуски”, при прилагане на посочената по-

долу формула участникът „Елиаз“ ООД получава –  7,71 точки.  

 В предлаганата концепция за доставката на закуските участникът ЕТ „Маргарита 

Иванова - Рико” е предложил: - закуските се произвеждат в кухненския бокс на  112 ОУ 

„Стоян Заимов“, разполага с помещение, оборудвано с мивки, работни плотове, 

конвектомат, пекарни и хладилници, съобразени с всички изисквания на цялата 

действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с 

хранителни продукти както и с Наредба №9/16.11.2011г. за специфичните изисквания 

към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ. Бр.73/2011г.). 

Участникът е посочил, че работи в сферата на ученическото хранене повече от 20 

години и има осъществени директни търговски връзки с производители за доставка на 

пресни и качествени продукти. 

Закуските за първа смяна се произвеждат между 4:00 и 6:00 ч. сутрин, пакетират 

се и се раздават в 8:30 часа. Съответно за втора смяна се произвеждат от 10:00 -12:00 ч., 

пакетират се и се раздават в 13:30 часа. Всичко това се прави с цел закуската да е по-

прясна и с по-добри вкусови качества. Топлата напитка се раздава в термокани по 

класове. 

 Участникът е посочил че извършването на раздаването на закуските и 

консумирането на закуските ще се извършва в столовата на училището, при график 

предложен от ръководството. Разполага с със специализиран транспорт, с който ще се 

транспортират закуските до филиала на ул. „Чаталджа“  

 ЕТ „Маргарита Иванова - Рико” се задължава в срока на действие на сключения 

договор да доставя всеки учебен ден необходимия брой закуски, мляко зеленчуци и/или 

плодове един път дневна: сутрин – до 08:30 ч., при първа смяна на учениците през 

първия учебен срок на учебната година, и след  обяд до 13:30 часа, при втора смяна на 

учениците през втория срок на учебната година. 

Участникът е посочил начинът на организация за раздаването на доставените 

закуски – съгласно график съобразен с ръководството, съответно и учебният процес, 

мястото на което ще се доставят закуските е столовото помещение в 112 ОУ, което 

съгласно изискванията на документацията, отговаря на изискванията на СРЗИ. 

Членовете на комисията присъдиха съответния брой точки по този показател, както 

следва: Председател - Николай Марковски  - 10 точки, и членове:  Йолита Тодорова – 

10 точки,  Мария Дончева – 10 точки, Виктория Песева - 10 точки;  Жанета Бранкова - 

10 точки,  Иванка Петрова - 10 точки и Албена Никифорова - 10 точки.  

Средноаритметичната стойност от оценките на членовете на комисията е  70 точки. 

По критерият „концепция за доставка на закуски” пи прилагане на формула участникът 

получава –  максималният брой от 10 точки.  

2. Комплексната оценка се получава като сбор от точките, получени по 

подкритериите „предложена цена”, „разнообразие на предлаганата храна” и „концепция 

за доставка на закуски” по следната таблица:  
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Критерий Формула за изчисление Оценка по 

показателя 

„Предложена цена” Оц 1 = най-ниска цена    х ......(макс. брой 

точки) 

            цена на участника 

 

„Разнообразие на 

предлаганата храна” 

Оц 2 = брой закуски на участника  х .....(макс. 

брой точки) 

            най-голям брой закуски   

 

„Концепция за 

доставка на закуски” 

Оц3 =                     Х                   х 10 

                                       10 

Където  (Х) е средноаритметична  стойност от 

оценките на членовете на комисията  по 10 

балната система, при 10 бр. максимални точки за 

оценка. 

 

Комплексна оценка Оц 1 + Оц 2 + Оц3 = комлексна оценка  

 

Резултатът се закръглява до 0,01, а при равен брой точки на първо място се определя 

участника с по-ниска цена. 

 

          4. Комплексната оценка се получава като сбор от точките, получени по 

подкритериите „най-ниска цена”, „разнообразие на предлаганата храна” и „концепция 

за доставка на закуски” 
 

ІV.Класиране на участниците: 
 

1.Комисията извърши следното оценяване на допуснатата до оценяване оферта, 

както следва:  

 първо място - ЕТ „Маргарита Иванова - Рико” - 100 т. 

   второ място - „Елиаз” ООД – 69, 89 т. 

 

2.Комисията предлага на кмета на СО-район «Оборище» да бъде сключен 

писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на 

първо място участник: „ЕТ „Маргарита Иванова - Рико”, ЕИК 130470843, физическо 

лице търговец - Маргарита Иванова Евтимова, представлявано от Евтим Рангелов 

Евтимов - прокурист, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, ж.к. 

„Люлин”, бл.721, вх.”В”, ет.4, ап.56. 

          3. При подписване на договора Изпълнителят, представя гаранция за изпълнение 

на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката. Видът на 

гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 

В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на 

договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на район 

“Оборище” .  

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от банката, съгласно 
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образеца на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди 

сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

            4.При сключване на договор определеният за изпълнител задължително 

представя свидетелство за съдимост и декларации за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.5. 
 

С приключване на работата си комисията предава настоящия протокол, заедно с 

всички оферти на възложителя за утвърждаването му по реда на чл. 101г., ал.3 от ЗОП и 

съхранението им по реда на ЗОП.  
 

Настоящият протокол, е съставен на 07.10.2015г. и се представя на възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се 

публикува в профила на купувача на интернет страницата на възложителя -www.so-

oborishte.com., при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП 
 

Настоящия протокол е съставен и подписан в два екземпляра. 

 

Председател:       

Заместник -.кмет Н.Марковски (п) 
                 
 

Членове: 

2. Йолита Тодорова________(п)_______________ 

началник отдел „ПНООСДКС”, район „Оборище” 

 

3. Мария Дончева _________(п)_______ 

                 старши юрисконсулт, отдел „ПНООСДКС”, район „Оборище” 

 

4. Виктория Песева _________(п)_______ 

началник отдел „ФСДЧР”, район „Оборище” 

 

5. Жанета Бранкова __________(п)_____________ 

   помощник директор на  112 ОУ „Стоян Заимов” 

 

6. Иванка Петрова _________(п)______________ 

     главен счетоводител на  112 ОУ „Стоян Заимов” 

 

7. Албена Никифорова __________(п)______________________ 

   главен експерт отдел „ФСДЧР”, район „Оборище” 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във 
връзка с чл.22б от ЗОП 

http://www.so-oborishte.com/
http://www.so-oborishte.com/

