
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;

http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org _______________

Днес, 22.06.2015 г., в 11.00 ч., във връзка и в изпълнение на процедура по реда на 
Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за „Доставка на хранителни 
стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли 
на територията на район „Слатина”, открита с Решение № 12 00-56/02.04.2015г. и 
Обявление №12 00-56/02.04.2015 г. на Кмета на район „Слатина”, и на основание чл. 68 и 
сл. от Закона за обществените поръчки, назначената със Заповед № РД 09-160/ 18.05.2015 
г. и Заповед №РД-09-209/22.06.2015 г. на Кмета на район "Слатина" комисия в състав:

В обявения и оповестен ден и час съгласно чл. 69а, ал.З от ЗОП - на 22.06.2015 г. в 
11.00 ч. в стая № 308 на третия етаж в районна администрация „Слатина” се събра

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Петрова Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”;
И ЧЛЕНОВЕ 2.Стойка Димова Павлович -  директор на Детска ясла № 56 „Калина”

3. Стефка Никифорова Любомирова -  началник на отдел„Образование, 
култура, социални дейности и спорт” при район „Слатина”;

4. Галиика Генова Ангелова -  началник на отдел „Финансово- 
счетоводни дейности” при район „Слатина”;

5. д-р Маринаантония Тончева Трандева -  експерт, включен в списъка 
на външни експерти на АОП, предложено от ОДБХ;

6. Цветапка Николова Илиева -  старши счетоводител в отдел 
„Финансово -  счетоводни дейности” при район „Слатина”.

7. Венцислав Димитров Дъбов -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО, 
РКТД” при район „Слатина” -  правоспособен юрист;

8.Златина Едрова Димова -  юрисконсулт в отдел „ПНО, РКТД” в 
район „Слатина” -  резервен член на мястото на Венета Минчева 
Георгиева -  в платен годишен отпуск

9.Наталия Кръстева Батьова -  главен експерт в отдел „ФСД” на район 
„Слатина” на мястото на Виталия Христова Коцева -  в платен 
годишен отпуск.

На публичното заседание присъства представител на участника „Панда И.П.“ 
ЕООД, а именно - г-н Ивайло Николаев Пандов -  управител на „Панда И.П.” ЕООД , 
вписан като управител па дружеството, представляващ го заедно и поотделно с другия 
управител. Лицето се легитимира пред комисията с документ за самоличност.

СО - район -,Сл 
Наталия Стоян*

УГВЪРЖДАВ
Кмет на

П Р О Т О К О Л  № 3/ 22.06.2015 г.
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На заседанието не се явиха представители на средствата за масово осведомяване 
и/или на юридически лица с нестопанска цел.

Съгласно изискванията на чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, Комисията оповести, че в 
резултат на оценяването на офертата на „Панда И.П.“ ЕООД по показателя „Мерки за 
управление на идентифицираните от възложителя рискове и тяхната оптимизация“, 
участникът е получил 40 точки, с коефициент в общата оценка 40 %.

След оповестяване на резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели извън предлаганата цена, Комисията отвори Плик № 3 - „Предлагана 
цена” на допуснатия участник „Панда И.П.“ ЕООД. Ценовотото предложение беше 
подписано от трима члена на комисията - Силва Петрова Джелепова, Галинка 
Генова Ангелова и Стойка Димова Павлович. При отваряне на ценовото 
предложение на участника Комисията установи следното:

„Панда И.П.“ ЕООД предлага следната цена за „Доставка на хранителни 
стоки на едро за нуждите на детските заведения на територията на район 
„Слатина”, открита с решение за откриване на процедура по възлагане на 
обществена поръчка № 12 00-56/02.04.2015 г. на кмета на район „Слатина”, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя: обща цена от 2 203 866,70 лева (два 
милиона двеста и три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет 
стотинки ) с ДДС, с включени всички разходи за изпълнение на поръчката 
(транспортни разходи франко мястото на изпълнение, опаковка, данъци и други 
разходи, които биха възникнали в процеса на доставката).

Направи се съпоставка на единичните цени на отделните продукти с ДДС 
предложени от участника „Панда И.П.“ ЕООД, и с осреднените цени на едро с ДЦС за 
гр. София първо и екстра качество от „Системата за агропазарна информация” ЕООД 
(САПИ) към 12.05.2015 г. Съпоставката е посочена в Приложение №1 - неразделна част 
от настоящия протокол.

Оценката по показател (П2) - Цена за изпълнение на пълния предмет на 
обществената поръчка, се извърши по следната формула:

П2 = Цпип х 60, където:
Цк

Цгшп- най-ниска предложена цена;

Цк - цената на участника за изпълнение на пълния предмет на обществената
поръчка;

П2 - точки, получени от всеки участник;

С оглед обстоятелството, че „Панда И.П.” ЕООД е единственият участник, 
допуснат до разглеждане на ценовата оферта, Комисията приема, че предлаганата от него 
цена е най-ниска, поради което по показателя „Предлагана цена“ участникът 
получава 60 точки, с коефициент в общата оценка 60 %.
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П2 = 2 203 866,70 х 60, или Г12 = 60 т. 
2 203 866,70

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника бе изчислена по формулата:

КО = П1 + П2 или КО = 40 + 60 = 100 т.

Участникът „Панда И.П.” ЕООД получава Комплексна оценка 100 т.

--------- Така, в—резултат от извършеното подробно разглеждане на офертата на
единствения кандидат, съгласно нормативните изисквания и изложеното по-горе, 
Комисията реши:

I. Класира офертите на участниците, както следва:

На първо място - „Паида И.П.” ЕООД

II. Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник, а именно: „Панда И.П.” ЕООД.

Комисията приключи окончателно своята работа на 22.06.2015г., като настоящият 
протокол се предаде на възложителя за утвърждаване.

1. Силва Петрова Джелепова-  . ..............
2. Стойка Димова Павлович -  .. ОГ д д Ш
3. Стефка Никифорова Любомирова - а л  ■/ ОГ
4. Галинка Генова А нгелова-..................... - д  - . ........
5. д-р Маринаантония Тончева Трандева - Д / CUI* 6V 33АМ
6. Цветанка Николова Илиева -  ... £  (Ц /  Q f\JfX
7. Венцислав Димитров Дъбов -  * 1 Г  . . . . . . . . . . . .....
8. Златина Едрова Димова - .....  СА* А,(Ьfj. 3, Of 3 3 .....
9. Наталия Кръстева Батьова -  . Ьл. С!Л<Р.Т... . . . .
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