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Р Е Ш Е Н И Е

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, детските 
заведения и детски ясли на територията на район "Слатина”. На основание чл. 73, ал.1 от 
ЗОП и резултатите в Протоколи №1/18.05.2015 г., №2/08.06.2015 г. и №3/22.06.2015 г. на 
назначената комисия със заповеди № РД-09-160/18.05.2015 г. и № РД 09-209/22.06.2015г. 
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, детските заведения 
и детски ясли 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”,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата:

На първо място -„Панда И.П.” ЕООД, ЕИК: 131318482

П.Участникьт - „Панда И.П.” ЕООД, гр. София, е класиран на първо място за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни стоки на едро за 
нуждите на детски градини, детските заведения и детски ясли на територията на район 
"Слатина”

III.Мотиви: Назначената комисия със заповеди № РД-09-160/18.05.2015 г. и № РД 
09-209/22.06.2015г. в определения й срок е разгледала, оценила и класирала постъпилите 
оферти съгласно нормативните изисквания и предварително обявената методика, а 
именно:
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Показатели за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, при
следните показатели:

Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално 
възможен брой 

точки
1. Мерки за управление на 
идентифицираните от възложителя 
рискове и тяхната оптимизация - 
П1

40% 40

2. Предложена цена - П2 60% 60

Оценката по показател П1 - Мерки за управление на идентифицираните от 
възложители рискове и тяхната оптимизация, се формира по следния метод:

Оценка 40 точки ще получат предложенията, за които са в сила следните 
обстоятелства.

• Участникът подробно и детайлно разглежда идентифицираните от 
възложителя рискове за успешното изпълнение на договора, предмет на 
настоящата поръчка, степента им на въздействие и вероятността за 
настъпване.

• Участникът следва да е определил начин/и за преодоляване на рисковете 
или за тяхното минимизиране. Предложена е и стратегия (адекватни 
мерки) за управление на рисковете, като и предложение за това как 
участникът предлага да действа при всеки един възможен риск, 
идентифициран от възложителя, с цел влиянието му да бъде ограничено 
или въобще да не настъпи.

• За всички изброени от възложителя рискове има предложени в 
техническото предложение мерки за управление Не се установява 
описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят 
на договори за доставки, а са посочени единствено рискове, които имат 
конкретно отношение към предмета на настоящия договор. Предложени 
са технически решения.

Оценка 20 точки ще получат предложения, за чието техническо 
предложение са в сила следните обстоятелства:

• Участникът предлага само описание и/или изброяване на 
идентифицираните от Възложителя рискове за качественото и 
навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента 
на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от 
идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им.

• Направено е формално описание като са идентифицирани основните 
проявления, аспекти и сфери, където може да се прояви съответния риск, 
но мерките за преодоляване и/или минимизиране на негативните

2



последствия от настъпването на рисковете са формално и недостатъчно 
конкретно описани.

• Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не 
гарантират ефективно преодоляване u/uiiu минимизиране па 
негативните последствия от настъпването на рисковете, респ. 
последиците от настъпването им.

Оценка 10 точка ще получат предложения, за чието техническо 
предложение са в сила следните обстоятелства:

• Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече 
от идентифицираните от възложителя рискове за качественото и 
навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента 
на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от 
идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

• Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или 
минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или 
няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира 
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на 
описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

• Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по 
принцип влият на договори за услуги, а не на рискове, които имат 
конкретно отношение към предмета на настоящия договор.

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

Г12 = Llmin х 60, където:
Цк

Цпнп -  най-ниска предложена цена;
Цк - цената на участника за изпълнение на пълния предмет на обществената

поръчка;
П2 -  точки, получени от всеки участник.

IV. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 
формулата:

КО = П1 +П2

КО има максимална стойност 100 точки.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се класира на първо
място.

При оценяване на офертите съгласно горната обявена методика от комисията са 
получени следните резултати:

На първо място - „Панда И.П.” ЕООД:

П1 - Мерки за управление на идентифицираните ог възложителя рискове и 
тяхната оптимизация - 40 т.

П2 = 2 203 866,70 х 60 или П2 = 60 т.
2 203 866,70
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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.

V.У частникът, класиран на първо място в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 
детски градини, детските заведения и детски ясли на територията на район "Слатина” - 
„Панда И.П ” ЕООД, се определя за изпълнител на поръчката.

На основание чл.73, ал, 3 от Закона обществени поръчки настоящото решение да 
се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Настоящото решение може да се обжалва относно неговата законосъобразност 
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на уведомяване.

КМЕТ НА СО - РАЙОН „С.
/НАТАЛИЯ СТ(
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