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ДОКЛАД

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

За резултатите от работата на комисията за провеждане на процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски 
градини и детски ясли на територията на район „Слатина”, открита с Решение Ш 
РСЛ18-ДИ05-235/ 29.05.2018 г. и Обявление № РСЛ18-ДИ05-235-/1/29.05.2018г. на Кмета на 
Столична община - район „Слатина“, изменена с Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация № РСЛ18-ДИ05-235-/8/12.06.2018г. на Кмета на 
Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП№ 01272-2018-0002.

I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 
комисията:

Комисията е назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на Кмета на 
район „Слатина”. Същата е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”;
И ЧЛЕНОВЕ: 2. Елена Димитрова - директор на Детска градина № 61 „Шарено петле”;

3. София Минева -  директор на Детска градина № 62 „Зорница”;
4. Стефка Любомирова -  началник на отдел „Образование, култура, 
социални дейности и спорт” при район „Слатина”;
5. Галинка Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” при район „Слатина”;
6. Венета Георгиева- началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” 
при район „Слатина” -  правоспособен юрист;
7. д-р Кремена Стоева -  началник на отдел „ОЛКМ”, в Дирекция „Контрол 
на храните” при ЦУ на БАБХ;
8. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности по 
образованието” при район „Слатина”;
9. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Димо Василев -  главен експерт в отдел „Образование, култура, социални 
дейности и спорт” при район „Слатина”;

1

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org
http://www.so-slatlna.org


2. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист;
3. Наталия Батьова -  главен експерт в отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” при район „Слатина”;

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съставът й:

1 .Комисията е назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018г. на Кмета на район 
„Слатина”. Срокът за работата й е до 16.08.2018г.

2.Срокът за работа на комисията е удължен до 16.10.2018г. със Заповед № 
РСЛ18-РД09-273а/10.08.2018 г. на Кмета на район „Слатина”.

III. Кратко описание на работния процес.

Комисията изготви три протокола за своята работа, като същата се е събирала на работни 
заседания, а именно: от 17.07.2018 г. до 14.08.2018 г.; от 22.08.2018 г. до 14.09.2018 г.; от 
19.09.2018 г. до 02.10.2018 г.;

IV. Кандидатите и участниците в процедурата:
До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 16.07.2018 г„ в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили 3 /три/ оферти, както следва:

1. Оферта № 1, свх. № РСЛ 18-ТД26-1426/12.07.2018 г„ подадена в 16.22 часаот„КООП 
- ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Красна поляна”, бул. „Никола Мушанов” № 116;

2. Оферта № 2, с вх. № РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г„ подадена в 16.04 часа от 
„ПАНДА-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482, със седалище и адрес на управление: гр 
София, район „Искър”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 33, ет.З, ап. 10;

3. Оферта № 3, с вх. № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018”, с адрес: гр. София, район 
„Лозенец”, ул. „Галичица” № 37, вх. Б, ет.1, офис 3;

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, всички членове на Комисията се 
запознаха със списъка на участниците и подписаха декларации в съответствие с изискванията на 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. Членовете на комисията и 
представителите на участниците, удостовериха присъствието си на откритите заседания в 
предоставените им за целта списъци на присъстващите.

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

А. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в 
процедурата по реда па тяхното постъпване, както следва:

КОферта № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., подадена в 16.22 часа от „КООП - ТЪРГОВИЯ 
И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308. Комисията установи, че офертата е подадена в 
съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 
проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 
страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава
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на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 
представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 
подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 
участника. Господин Цветан Начев -  упълномощения представител на „ПАНДА- И.П.” ЕООД 
положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

2,Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от „ПАНДА-И.П.” 
ЕООД, БИК 131318482. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 
документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите 
за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, 
че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 
комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 
„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 
упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Любов 
Василкова -  упълномощения представител на „Йит Уел” ЕАД, като водещ партньор в 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” положи подпис на всяка страница от 
техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

З.Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” Комисията установи, че офертата е подадена в 
съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 
проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 
страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 
на комисията. На основание чл. 54, ал, 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 
представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 
подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 
участника. Госпожа Бойка Добрева -  изпълнителен директор на „КООП-ТЪРГОВИЯ И 
ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308 положи подпис на всяка страница от техническото 
предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Б. След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 
приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 
на участници в процедурата напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание. В съответствие и в изпълнение на 
чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените 
документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, като провери и за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията 
на документацията за участие в процедурата, въз основа на което подробно посочва 
констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор, както следва:
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1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., подадена от „КООП - ТЪРГОВИЯ И 
ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308;

1.1. След разглеждане на документите, комисията е констатирала, че не са представени 
всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и 
не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия, 
отразени в Протокол № 1 на комисията:

1. Представен е еЕЕДОП от участника на магнитен носител, по Образец № 2 на 
Възложителя, подписан с електронен подпис на 06.07.2018г. от изпълнителния 
директор Бойка Добрева. Електронното подписване е извършено от изпълнителния 
директор на дружеството, но липсват подписи на останалите лица, посочени в чл. 40, 
ал. 2, т. 4 от ППЗОП. Съгласно извършена служебна справка от Търговския регистър 
към Агенция по вписванията, членове на Съвета на директорите на участника „КООП 
- ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД са лицата: Лазар Николов Филчев, Бойка Иванова 
Добрева, Добринка Костадинова Аджемлерска-Люцканова, Бранимир Димитров 
Дивинисиев, Васил Димитров Буковски, Снежана Асенова Лазарова, Веселин 
Любенов Свиленски и Петър Иванов Стефанов.

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” на представения еЕЕДОП е 
посочено, че икономическият оператор е вписан в съответните професионални 
регистри в държавата членка на установяване. Участникът не е описал информация за 
обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. Такова 
изискване е изрично поставено от възложителя в раздел III. 1.1 от обявлението за 
обществена поръчка.

3. Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” на 
представения еЕЕДОП е посочено числото 3583 за Коефициент на обща ликвидност: 
съотношение между текущи активи (1161 хил.лв.) и текущи задължения (324 хил.лв.). 
Видно от декларираните от участника финансови показатели за текущи активи и 
задължения, коефициентът е грешен.

4. Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”,
Финансови съотношения на представения еЕЕДОП е посочено числото 2846 за 
Коефициент на бърза ликвидност: съотношение между ’’Вземания (821
хил.лв.+краткосрочни инвестиции (0 лева)+ парични средства (101 хил.лв.)/Текущи 
задължения (324 хил.лв.). Видно от декларираните от участника финансови 
показатели посоченият коефициент е грешен.

5. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 
способности” от еЕЕДОП „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ 
липсва посочване на транспортни средства, които ще бъдат на разположение на 
участника за изпълнение на поръчката.

1.2. Водена от горните констатации и на основание, чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на Протокол № 1 следните документи:

Участникът да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40, 
ал. 2, т. 4 от ППЗОП - всички членове на Съвета на директорите на дружеството в изискуемия 
формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 2 „Информация, относно 
личното състояние и критериите за подбор” подточка 2.1. „Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП)” от част V „Указания за подготовка и представяне на офертите”. 
Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 
29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 
осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. 
Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 
Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
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Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 
публикуван на профила на купувача.

В съответствие с констатациите по-горе участникът е следвало да попълни коректно 
следните части на ЕЕДОП:

- В част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” да се попълни информация за 
обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага.

- В Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” да 
посочи точна стойност на Коефициент на обща ликвидност и на Коефициент на бърза 
лнквидност.

- В част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ да посочи транспортните средства, 
които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за 
подбор, участникът е следвало да представи заверени копия на следните документи:

1. Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г., 2016г. 
и 2017г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, раздел Б 
„Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката за приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017.

2. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият 
документ се изисква за доказване декларираните в част IV, раздел Б „Икономическо и 
финансово състояние” от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент на 
бърза ликвидност (К бл) съгласно изискванията на Възложителя в документацията.

2. Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., подадена от „ПАНДА-И.П ” ЕООД, ЕИК 
131318482;

2.1. След разглеждане на документите, комисията е констатирала, че не са представени 
всички необходими документи, участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и 
не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия 
отразени в Протокол № 1 на комисията:

1.В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” на представения ЕЕДОП е 
посочено, че икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри 
в държавата членка на установяване. Участникът не е описал информация за обекта за 
търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. Такова изискване е изрично 
поставено от възложителя в раздел III. 1.1 от Обявлението за обществена поръчка.

2.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на Протокол № 1 следните документи:

ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” да се попълни 
информация за обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага.

На основание чл, 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за 
подбор, е било необходимо участникът да представи заверено копие от следните документи:

1. Декларация-описание на обекта/ обектите, регистрирани по чл. 12 от ЗХ, от които се 
извършва дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ на обект за
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търговия на едро с храни с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от 
предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ на името на участника.

2. Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г., 
2016г. и 2017г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, 
раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката за приключилите финансови години 2015,2016 и 2017.

3. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият 
документ се изисква за доказване декларираните в част IV, раздел Б: Икономическо и 
финансово състояние от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент 
на бърза ликвидност (К бл) съгласно изискванията на Възложителя в документацията.

3. Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018г„ подадена от ОБЕДИНЕНИЕ
„ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018”;

3.1 След разглеждане на документите, комисията е констатирала, че не са представени 
всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и 
не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия 
отразени в Протокол № 1 на комисията:

1. В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” на представения от участникът в 
обединението „Ийт уел” ЕАД- еЕЕДОП е посочено, че икономическият оператор е 
вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване. В 
представения еЕЕДОП, участникът в обединението „Ийт уел” ЕАД /юридическото 
лице, чрез което се изпълнява изискването за годност на Възложителя съгласно 
представения Договор за създаване на обединение от 09.07.2018г./, не е описал 
информация за обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. 
Такова изискване е изрично поставено от възложителя в раздел III. 1.1 от Обявлението за 
обществена поръчка.

2. Представен е еЕЕДОП на магнитен носител, по Образец № 2 на Възложителя, от 
участника в обединението „Маркенбутер” ЕООД, ЕШС 103563528, подписан с 
електронен подпис от представляващия обединението Елза Янева на 16.07.2018г. 
Електронното подписване е извършено от лице, извън кръга на посочените лица в чл. 40, 
ал. 2, т. 3 от ППЗОП. Съгласно извършена служебна справка от Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, управител на участника в обединението „Маркенбутер” 
ЕООД е лицето Красимир Киров.

3.2. Водена от горните констатации и на основание, чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 
на Протокол № 1 следните документи:

В съответствие с констатациите по-горе:

Ийт уел ЕАД е следвало да попълни коректно следните части на ЕЕДОП - В част IV 
„Критерии за подбор”, А „Годност” да попълни информация за обекта за търговия на 
едро е хранителни продукти, с който разполага.

еЕЕДОП за участникът в обединението „Маркенбутер” ЕООД, подписан с 
електронен подпис от лицето по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП в изискуемия формат, 
съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 2 „Информация, относно 
личното състояние и критериите за подбор” подточка 2.1. „Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)” от част V „Указания за подготовка и 
представяне на офертите”. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за
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обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската 
Комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за 
системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 
Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 
https://ec.europa.eii/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 
документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за 
подбор, участникът е следвало да представи заверено копие от следните документи:

Е Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г., 
2016г, и 2017г. за участникът в обединението „Маркенбутер” ЕООД, осигуряващ 
финансовия ресурс за извършване на дейностите, съгласно представения Договор за 
създаване на обединение от 09.07.2018г. Документите са необходими за доказване 
на декларирания в част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от 
ЕЕДОП оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за приключилите 
финансови години 2015, 2016 и 2017.

2. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. за участникът в 
обединението „Маркенбутер” ЕООД, осигуряващ финансовия ресурс за 
извършване на дейностите, съгласно представения Договор за създаване на 
обединение от 09.07.2018г., Посоченият документ се изисква за доказване 
декларираните в част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от 
еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент на бърза ликвидност 
(К бл) съгласно изискванията на Възложителя в документацията.

3. Заверени копия от сертификат по стандарт EN ISO 9001 и по стандарт EN ISO 22000 
или еквивалентни, съгласно Раздел „Критерии за подбор”, подраздел 3 „Технически 
възможности и квалификация”, точка 3.1.1 и точка 3.1.2. от документацията за 
участие за участника в обединението „Ийт уел” ЕАД.

В. Комисията на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП е определила срок от 5 /пет/ 
работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1, на всички участници, в 
чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация.

Следните участници в обществената поръчка са депозирали допълнителни 
документи и са доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите за 
подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/:

1. „КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308, с оферта вх. № 
РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район „Красна поляна”, бул. „Никола Мушанов” 116;

2. „ПАНДА-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482, е оферта вх. №
РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район „Искър”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 33, ет. 3, ап. 10;

3. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018”, с оферта вх. № 
РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., с адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Галичица” 
Ш 37, вх. Б, ет.1, офис 3;

Г. Предложенията за отстраняване на участници и мотивите за отстраняване или 
допускане на участници са подробно изложени в раздел VII и раздел VIII от Доклада за 
резултатите от работата на комисията.
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Д. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от ЗОП, 
Комисията е разглеждала техническите предложения на допуснатите участници, за 
установяване на съответствието им с предварително обявените условия на поръчката, 
съгласно чл. 56, ал.2 от ПГООП.

Съгласно Раздел IV. „Критерий за определяне на икономически най-изгодната 
оферта” от документацията за участие, критерият за оценка на предложенията е:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 
„оптимално съотношение качество/цена”. Оценяването и класирането на постъпилите 
оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Методиката за оценка цели постигане на оптимално съотношение качество/цена, 
което се оценява въз основа на цената и на показатели, включващи качествени аспекти, 
свързани с предмета на обществената поръчка.

Предвид предназначението на доставяните артикули -  за осигуряване на храненето на 
деца и предвидените характеристики на продуктите, обект на доставка, възложителят е въвел 
ограничения в предлагания от участниците процент отстъпка/надценка от средните цени на 
съответния артикул. Така предвиденото ограничение съобразява условията на поръчката и 
въведените изисквания в техническите спецификации за съответните артикули.

Предназначението на артикулите, обект на доставка, обосновават и избора на 
покзателя за оценка „мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и 
съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката”. 
Възложителят цели постигане на максимална сигурност, че доставените хранителни продукти 
ще отговарят на всички изисквания за безопасност, както и че ще съответстват на 
техническите специфнкаци, съобразени с необходимите менюта на децата в детските 
заведения.

Критерий за оценка на офертите - "оптимално съотношение качество/цена".
Оценяването на офертите се извършва на основата на комплексна оценка Ккомп., 

определена на базата на следните показатели:
- Цена / П1 / - с коефициент на тежест -  0,50
-Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и 

съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката / П2/ - с 
коефициент на тежест -  0,50

Крайната оценка на кандидата по двата показателя се изчислява по следната 
формула:
КО -  П1 + П2.

Където:

КО - броя точки за комплексна оценка на кандидата
П1 - оценка по показател цена;
П2 - оценка по показател „мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета предмет на 
поръчката”.

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът при крайното класиране 
е 100 точки.

1. Формиране на оценката по показател ГН..Пена”:
Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите 

предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително 
обявените условия и изисквания на Възложителя.

Предлаганата цена следва бъде съобразена с единичните цени, обявени в бюлетина на
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"САПИ" ЕООД, валидни към датата на откриване на процедурата, като участниците оферират 
единични цени за всеки артикул от предмета на поръчката, които са в границите от -5% до 
+5%. Участник, който не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички артикули 
от предмета на поръчката или е предложил единични цени и процент отстъпка или надценка 
извън посочените граници на съответния артикул, обявена в бюлетина на "САПИ" ЕООД към 
датата на откриване на процедурата се отстранява от процедурата.

Процентът отстъпка или надценка спрямо цената на "САПИ" ЕООД, обявена в 
бюлетина, валиден към датата на решението за откриване на обществената поръчка, се 
оферира от участника за всеки артикул от предмета на поръчката поотделно и служи за 
последваща актуализация на цените при изпълнение на договора и не се променя през срока за 
изпълнение на поръчката. За предлагана обща цена за изпълнение се счита 
аритметичния сбор от общите стойности за всички артикули с ДДС, включително и на 
артикулите със съответните количества, включени в опцията. Общата стойност за един 
артикул представлява произведение от прогнозното количество и единичната цена с ДДС, 
предложена от участника, за съответния артикул. Комисията ще извърши проверка на 
оферираните ценови параметри и в случай на несъответствие, участникът ще бъде 
отстранен от процедурата. Процентът отстъпка или надценка да се посочи в ценовото 
предложение с точност до третия знак. Предложените цени следва да се посочат с точност до 
втория знак, за позиция “яйца”- до третия знак след десетичната запетая.

Оценката се извършва по следната формула:

П1 = Ilmin х 50. където:
Цк

Цшгп -  най-ниска предложена обща цена с включена опция;
Цк -  обща цена на участника за изпълнение на поръчката с включена опция;
П1 -  точки, получени от всеки участник.
Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 50.

2, Формиране на оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен 
контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение 
предметнапоръчката/П2/

Участниците оферират брой изследвания на артикулите обект на доставка, от предмета 
на поръчката, които са длъжни да предоставят за изпитване от акредитирана лаборатория през 
всяко тримесечие от срока на договора. Изпитванията може да са органолептични, 
физико-химични и микробиологични. За пресните зеленчуци и плодове, участниците 
оферират брой протоколи за съответствие с пазарните стандарти на Европейския съюз за 
пресни плодове и зеленчуци съгласно чл. 12, 13 и 14 на Регламент (ЕС) № 543/2011 - 
приложение III на Регламент (ЕС) N° 543/2011, издадени от ОДБХ, които са длъжни да 
предоставят през всяко тримесечие от срока на договора.

За целите на настоящата методика за оценяване показателите, които ще се обхващат от 
изпитванията, следва да се отнасят до съответствието на изследваните артикули с 
техническите спецификации и/или до безопасността им, като участникът е свободен да избира 
показателите и артикули, които ще бъдат изследвани във всеки конкретен случай, изхождайки 
от моментните рискове във връзка с доставките. Под органолептични показатели да се има 
предвид качествените характеристики на стоките - външен вид, цвят, мирис и други; под 
физико химични - влага, сухо вещество, масленост, белтък, сол, други, а под 
микробиологични показатели да се има предвид показатели, свързани с безопасността на 
продуктите - микроорганизми или техните токсини, или метаболити в количества, 
представляващи неприемлив риск за човешкото здраве.
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Броят и видът на изследваните артикулите са по преценка на участника, като 
зададените в образеца на техническото предложение (ОбразецЗ ) продукти са примерни.

Формирането на точките на изпитванията (Тизп) се изчислява по следната формула.

Тизп = ( бр. изпитвания ОРП*1) + ( бр. съответствия РПС *2) + ( бр. изпитвания 
ФХП*3) + ( бр. изпитвания МБ *4)

Оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен контрол за 
безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на 
поръчката / П2/ се формира на база получен брой точки от оферираните от участниците 
изследвания на артикулите обект на доставка по следния начин:

Получен брой точки ( Тизп ), които ще се представят за изпитвания, от 

съответния участник,

П2 - х 50

най-голям брой точки ( Тизп )

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 50.

Точките за всяка група показатели за изпитвания се определя по следния начин
- ОРП - Органолептични показатели -  1 точка за всяко оферирано изпитване
* Всички оферирани изпитвания от тази група се сумират и се умножават по 

съответните точки за ОРП. За едно изпитване се зачита органолептични показатели 
включващи - външен вид, цвят, мирис и други без значение коя или кой органолептични 
характеристики са изпитани. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или 
няколко пъти на тримесечие. Оферираните изпитвания по показателя ОРП не трябва да се 
отнасят за пресни плодове и зеленчуци

Пример: оферирани изпитвания за 20 артикули по 2 изпитвания на тримесечие -  40 бр. 
изпитвания по ОРП - Органолептични показатели умножени по 1 точка = 40 точки получава 
участникът по показателя ОРП. Оферираните изпитвания по ОРП - Органолептични
показатели могат да бъдат в границите от 5 до 125 бр.

- РПС -Регламент пазарни стандарти Съответсвие с Регламент (ЕС) № 543/2011 - 2 
точки за всяко оферирано изпитване

* Всички сертификати за съответсвия от тази група се сумират и се умножават по 
точките за РПС. За едно изпитване се зачита съответствието на всеки продукт по отделно. В 
един сертификат за съответствие могат да бъдет включени няколко артикула плодове и 
зеленчуци. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или няколко пъти на 
тримесечие. Оферираните изпитвания по показателя РПС се отнасят само за пресни 
плодове и зеленчуци

Пример: оферирани изпитвания за 15 артикули /плодове и зеленчуци/ по 1 изпитвания 
на тримесечие = 15 бр. изпитвания по РПС -Регламент пазарни стандарти Съответсвие с 
Регламент (ЕС) № 543/2011, умножени по 2 точка = 30 точки получава участникът по 
показателя - РПЗ Оферираните изпитвания РПЗ - Съответсвие с Регламент (ЕС) № 543/2011 
могат да бъдат в границите от 5 до 140 бр.

- ФХП - Физико- химични показатели -  3 точки за всяко оферирано изпитване
* Всички изпитвания от тази група се сумират и се умножават по точките за ФХП. За 

едно изпитване се зачита всеки показател по отделно. Един артикул може да бъде изпитан по
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различни показатели. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или няколко 
пъти на тримесечие по един или няколко избрани от него Физико- химични показатели.

Пример: оферирани изпитвания за 10 артикули, като всеки ще бъде изпитван по 2 
различни показателя = 20 бр. изпитвания по ФХП - Физико- химични показатели 
умножени по 3 точка = 60 точки получава участникът по показателя - ФХП Оферираните 
изпитвания по ФХП - Физико- химични показатели могат да бъдат в границите от 5 до 125 бр.

- МБ - Микробиологични показатели -  4 точки за всяко оферирано изпитване
* Всички изпитвания от тази група се сумират и се умножават по точките за МБ. За 

едно изпитване се зачита всеки показател по отделно. Един артикул може да бъде изпитан по 
различни показатели. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или няколко 
пъти на тримесечие по един или няколко избрани от него Микробиологични показатели. 
Пример: оферирани изпитвания за 15 артикули, като всеки ще бъде изпитван по
2 различни показателя = 30 бр. изпитвания по МБ - Микробиологични показатели 
умножени по 4 точка = 120 точки получава участникът по показателя -  МБ. Оферираните 
изпитвания по МБ - Микробиологични показатели могат да бъдат в границите от 5 до 125 бр.

* Забележка : В случай, че за някое от тримесечията от срока на договора 
Изпълнителят не предостави на Възложителя в срок до 10-то число на месеца, следващ всяко 
изминало тримесечие, протоколи за изпитване и/или сертификати за съответствие за пресни 
плодове и зеленчуци за посочения в Техническото предложение брой артикули от предмета на 
договора, издадени през съответното изминало тримесечие на името на изпълнителя или 
предостави протоколи или сертификати за по-малък брой артикули или за по-малък брой или 
други по вид показатели, Възложителят има право едностранно да развали договора, както 
и на неустойка равна на 10 % от стойността на доставките през съответното изминало 
тримесечие. При разваляне на договора на горното основание, Възложителят има право да 
получи и неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора.

Характерът на предмета и обема на доставката (хранителни продукти за нуждите на детски 
заведения), пряко относимн към човешкото здраве, обосновава правото на възложителя да 
поиска от участниците да докажат своята компетентност и опит при определянето на броя 
органолептични показатели, микробиологични и физико-химични показатели на 
продуктите и сертификати за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, обект на 
поръчката, от съществено значение за здравето и безопасността на потребителите. 
Възложителят е определил минимален изискуем брой изпитвания по различните 
показатели, като ги е съобразил с потенциалните рискове за живота и здравето на хората и 
честотата на тяхното възникване, породени от естеството на всеки продукт като: състав, 
включително наличие на среда, подходяща за развитие на микроорганизми над допустими 
стойности; срок на годност; съответствие със стандарти; начини на съхранение и транспорт и
ДР-

Възложителят изисква от участника да покрие минималните изисквания за брой 
изпитвания и по възможност да предложи изпитвания, с които да надгради системата си за 
контрол на съответствие чрез офериране на брой изпитвания, надвишаващи минималния, при 
честота, съобразена с различните видове продукти и потенциалните им рискове за развала и 
опасност за човешкото здраве.

Този подход е гаранция за възложителя, че конкретният потенциален изпълнител 
разбира и управлява адекватно качествените показатели на доставяните хранителни 
продукти по време на изпълнение на договор.
Участник, в чието техническо предложение не са оферирани м инимум  15 бр. изпитвания по 
органолептични, микробиологични и физико-химични показатели /за всеки тип показател 
по пет изпитвания/ за артикули обект на поръчката с изключение на пресни плодове и 
зеленчуци и минимум 5 броя сертификати за съответствие с пазарните стандарти на 
Европейския съюз за пресни плодове и зеленчуци съгласно чл. 12, 13 и 14 на Регламент (ЕС) 
ХЬ 543/2011 - приложение III на Регламент (ЕС) № 543/2011 за 5 бр. различни артикули
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се отстранява от процедурата.

Настоящата методика се прилага при оценяване на всеки един от участниците

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки.

3. Комисията започна разглеждането на техническите предложения на 
представените от допуснатите участници оферти по посочената методика по реда на 
тяхното подаване.

За. Комисията е разгледала техническото предложение на участника 
„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД.

Било е констатирано, че техническото предложение като част от офертата на 
участника по смисъла на чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” и буква „ж” от ХХПЗОП не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. Комисията като помощен орган на 
Възложителя счете, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25, 
предложение първо от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно: „Неподходяща 
оферта е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за 
изпълнение на поръчката...”. Водена от горното, комисията единодушно е решила да 
предложи на Възложителя да отстрани офертата на участник „КООП-ТЪРГОВИЯ И 
ТУРИЗЪМ” АД на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, 
буква „б” и буква „ж” от ППЗОП, тъй като техническото предложение като част от 
офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Подробни мотиви за отстраняване на участника са изложени в раздел VIII от Доклада за 
резултатите от работата на комисията.

Във връзка с взетото решение, комисията не е допуснала офертата на участник 
„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД до етан оценка по показател II2 - „Мерки за 
осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни 
продукти при изпълнение предмета на поръчката”.

36. Комисията е разгледала техническото предложение на участника „ПАНДА И.П.” 
ЕООД.

При проверка на представеното от участника „ПАНДА И.П.” ЕООД техническо 
предложение комисията е констатирала, че същото отговаря на изискванията, посочени в раздел 
V. „Указания за подготовка и представяне на офертите”, част „Съдържание на офертата”. 
Представени са таблици за съответствие по образец № 7 за всеки един от артикулите, обект на 
доставка, като описаните в тях характеристики отговарят на изискванията на техническата 
спецификация, част от документацията за участие.

Представени са протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всички продукти 
от предмета на поръчката, за които такова изискване е въведено в раздел II „Техническа 
спецификация”, част 2 Специфични изисквания, т. 10 Таблица на видовете прогнозни 
количества храни (колона 5), /продукти маркирани с * */. С протоколите е доказано 
съответствието на изследваните артикули с изискванията, определени в техническата 
спецификация на Възложителя, които са описани и оферирани и в представените таблици за 
съответствие.

Предоставените протоколи са издадени на името на участника, отнасят се за изисканите 
от Възложителя артикули, описани и в таблиците за съответствие, и са с дати на издаване, 
отговарящи на изискванията за участие. Във връзка с гореизложеното, комисията 
единодушно е приела, че техническото предложение па „ПАНДА И.П.” ЕООД като част от
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офертата на участника по смисъла на чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” и буква „жи от ППЗОП 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Във връзка с взетото решение, комисията пристъпила към оценяване на техническото 
предложение по показател Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността 
и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката / П2/ в
съответствие с одобрената методика за оценка.

В техническото си предложение участникът „ПАНДА И.П.” ЕООД е оферирал следния 
брой изследвания на артикулите обект на доставка, от предмета на поръчката, които е длъжен да 
предоставя за изпитване от акредитирана лаборатория през всяко тримесечие от срока на 
договора:

Изпитвания по органолептични показатели - 50 броя
Сертификати в съответствие с Регламент пазарни стандарти Съответствие с
Регламент (ЕС) № 543/2011 - 136 броя
Изпитвания по физико - химични показатели - 64 броя
Изпитвания по микробиологични показатели - 20 броя

Съгласно методиката за оценка на офертите формирането на точките на изпитванията 
(Тизп) се изчислява по следната формула:

Тизп = (50 бр. изпитвания ОРП*1) + (136 бр. съответствия РПС *2) + (64 бр. изпитвания 
ФХП*3) + (20 бр. изпитвания МБ *4) = 50 + 272 + 192 + 80 = 594 т.

Зв. Комисията е разгледала техническото предложение на участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018”.

При проверка на представеното от участника ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ 
С2018“ техническо предложение комисията е констатирала, че същото отговаря на изискванията, 
посочени в раздел V. „Указания за подготовка и представяне на офертите”, част Съдържание на 
офертата. Представени са таблици за съответствие по образец № 7 за всеки един от артикулите, 
обект на доставка, като описаните в тях характеристики отговарят на изискванията на 
техническата спецификация, част от документацията за участие.

Представени са протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всички продукти 
от предмета на поръчката, за които такова изискване е въведено в раздел II „Техническа 
спецификация”, част 2 „Специфични изисквания”, т. 10 Таблица на видовете прогнозни 
количества храни (колона 5), /продукти маркирани с **/. С протоколите е доказано 
съответствието на изследваните артикули с изискванията, определени в техническата 
спецификация на Възложителя, които са описани и оферирани и в представените таблици за 
съответствие.

Предоставените протоколи са издадени на името на участника, отнасят се за изисканите 
от възложителя артикули, описани и в таблиците за съответствие, и са с дати на издаване, 
отговарящи на изискванията за участие. Във връзка с гореизложеното, комисията 
единодушно е приела, че техническото предложение на ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА 
ХРАНИ С2018” като част от офертата на участника по смисъла на чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„б” и буква „ж” от ППЗОП отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Във връзка с взетото решение, комисията е пристъпила към оценяване на техническото 
предложение по показател Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността 
и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката /П2/ в
съответствие с одобрената методика за оценка.

В техническото си предложение участникът ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ 
С2018“ е оферирал следния брой изследвания на артикулите обект на доставка, от предмета на
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поръчката, които е длъжен да предоставя за изпитване от акредитирана лаборатория през всяко 
тримесечие от срока на договора:

Изпитвания по органолептични показатели -125 броя
Сертификати в съответствие с Регламент пазарни стандарти Съответствие с Регламент 
(ЕС) № 543/2011 - 140 броя
Изпитвания по физико - химични показатели - 125 броя 
Изпитвания по микробиологични показатели -125 броя

Съгласно методиката за оценка на офертите формирането на точките на изпитванията 
(Тизп) се изчислява по следната формула:

Тизп = (125 бр. изпитвания ОРГР1) + ( 140 бр. съответствия РПС *2) + (125 бр. 
изпитвания ФХГРЗ) + (125 бр* изпитвания МБ *4) -  125 + 280 + 375 + 500 ~ 1280 т.

Оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и 
съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката /П2/ се формира 
на база получен брой точки от оферираните от участниците изследвания на артикулите обект на 
доставка по следния начин:

Получен бр* точки (Тизп), които ще се представят за изпитвания 
от съответния участник,

П2 = --------------------------------------------- ----------------------------------------------------- х 50
най - голям брой точки ( Тизп)

Комисията оценява офертата на допуснатия участник „ПАНДА И Л .” ЕООД по 
показател П2 Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и 
съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката с

Получен бр. точки (Тизп), които ще 
се представят за изпитвания от 
съответния участник

П2 --------- ---------------------------------------------------- х 50 = 594 т* /1280 т. х 50 -  23,2т.

най - голям брой точки ( Тизп)

Комисията оценява офертата на допуснатия участник ОБЕДИНЕНИЕ 
“ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018“ по показател П2 Мерки за осигуряване на превантивен 
контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение 
предмета на поръчката с

Получен бр. точки (Тизп), които ще 
се представят за изпитвания от 
съответния участник

П2 --------------------------------------------------------------х 50 = 1280 т. /1280 т. х 50 -  50 т.
най - голям брой точки ( Тизп)

Е. Със съобщение № РСЛ18-ДИ05-235-[15]/14.09.2018 г., публикувано на профила 
на купувача на Възложителя на 14.09.2018г., е насрочено отварянето на ценовите 
предложение на участниците в откритата процедура да се извърши на 19.09.2018 г. в 11,00 
часа в стая № 308 на третия етаж в административната сграда на район „Слатина”.

Комисията е започнала своята работа в 11.00 часа на обявената дата. На отварянето на
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ценовите предложения на участниците присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - 
упълномощени представители на участниците в процедурата:

Цветан Начев -  упълномощен представител на „ПАНДА-И.П.” ЕООД, с изрично
писмено пълномощно от 15.08,2018 г.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е обявила на всички присъстващи 
резултатите от оценките на офертите по технически показатели, както следва:

1. „ПАНДА-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482, с оферта вх.
РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г. -  23,2 точки;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018”, с оферта вх. № 
РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г. -  50 точки;

След извършване на тези действия, комисията е отворила пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри” от офертите на участниците по реда на постъпване на офертите 
в процедурата и е обявила предложените от тях стойности.

Ценовата оферта на участника в процедурата „ПАНДА И.П.” ЕООД беше оповестена на 
всички присъстващи, а именно:

- Предложена е обща цена за изпълнение на поръчката в размер на: 3 300 803.31 лв. 
(словом: три милиона триста хиляди осемстотин и три лева и тридесет и една стотинки) с ДДС 
и 2 750 669.42 лв. (словом: два милиона седемстотин и петдесет хиляди шестстотин шестдесет и 
девет лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС, разпределена както следва:

- Предлагана обща цена за изпълнение за срока на договора -  36 месеца - 2 475 
624.90 лв, (словом: два милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и 
четири лева и деветдесет стотинки) с ДДС и 2 063 020.75 лв. (словом: два милиона шестдесет и 
три хиляди и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС;

- Обща стойност на опцията -  удължаване срока на договора с 1 /една /година/ 
825 178.40 лв. (словом: осемстотин двадесет и пет хиляди сто седемдесет и осем лева и 
четиридесет стотинки) с ДДС и 687 648.67 лв. (словом: шестстотин осемдесет и седем хиляди 
шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

Ценовата оферта на участника в процедурата ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ 
С2018“ беше оповестена на всички присъстващи, а именно:

- Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката в размер на: 3 050 536,43 лв. 
(словом: три милиона петдесет хиляди и петстотин тридесет и шест лева и четиридесет и три 
стотинки ) с ДДС и 2 542 113,69 лв. лв. (словом: два милиона петстотин четиридесет и две 
хиляди сто и тринадесет лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС, разпределена както 
следва:

- Предлагана обща цена за изпълнение за срока на договора -  36 месеца - 2 287 
922,85 лв. (словом: два милиона двеста осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и два 
лева и осемдесет и пет стотинки) с ДДС и 1 906 602,38 лв. (словом: един милион деветстотин и 
шест хиляди шестстотин и два лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС;

- Обща стойност на опцията ~ удължаване срока на договора с 1 /една /година/ - 
762 613,57 лв. (словом: седемстотин шестдесет и две хиляди шестстотин и тринадесет лева и 
петдесет и седем стотинки) с ДДС и 635 511,31 лв. (словом: шестстотин тридесет и пет хиляди 
петстотин и единадесет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС.

След извършване на горепосочените действия е приключила публичната част от 
заседанието на комисията и работата е продължила в закрито заседание.
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Комисията се е запознала със съдържанието на ценовите оферти на участниците и е 
установила, че ценовото предложение на участника Обединение “Доставка на храни С2018“ 
не отговаря на изискванията по раздел IV „Критерий за определяне на икономически 
най-изгодната оферта”, подраздел I „Формиране на оценката по показател П1 „Цена” от 
документацията за участие. Същата единодушно е решнла да предложи на Възложителя да 
отстрани офертата на участник ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, тъй 
като ценовото предложение като част от офертата на участника не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. Подробни мотиви за отстраняването на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” са изложени в раздел VIII 
от настоящия доклад.

Комисията е извършила оценяване на ценовото предложение на участника „Панда И.П.” 
ЕООД по показател П1 „Цена” при прилагане на методиката, приета с документацията за 
участие.

Оценката се извършва по следната формула:

П1 = Цтш х 50 = 2 750 669,42 х 50 = 50 точки, където:
Цк 2 750 669,42

Цтш -  най-ниска предложена обща цена с включена опция;
Цк -  обща цена на участника за изпълнение на поръчката с включена опция;
П1 -  точки, получени от всеки участник.

С оглед изложеното комисията е оценила офертата на участника „Панда И.П.” ЕООД с 50 т. 
по показател П1 „Цена”.

Комисията е определила крайната оценка на участника „Панда И.П.” ЕООД по критерий 
„оптимално съотношение качество -  цена” по формулата :

КО = П1 + П2 — 50 + 23.2=73.2 точки

Където П1 е оценката по показател П1 „Цена”, а П2 е оценката по показател П2 „Мерки за 
осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни 
продукти при изпълнение предмет на поръчката”.

VI. Класиране на участниците
Като взе в предвид получената комплексна оценка, комисията единодушно е решила да 

предложи на Възложителя следното класиране:

Първо място: „ПАНДА ИП” ЕООД, ЕИК 131318482, със 73,2 /седемдесет и три цяло
и две/ точки;

Гореописаните констатации на комисията, относно оценяването и класирането на 
участника са подробно отразени в Протокол № 3/19.09.2018г., приключен на 02.10.2018 г.

VII. Предложение за отстраняване на кандидати или участници
Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани следните 

участници:

16



1. „КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308, с оферта вх. №> 
PCЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г.;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ 02018”, с оферта вх. № 
РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г.;

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник

А. Мотиви за допускане на участници в обществената поръчка:
АЛ. Участникът „ПАНДА-И.П.” ЕООД е депозирал допълнително документи в срок от 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1 на комисията на основание 
чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и е доказал съответстието си с личното си състояние и с критериите за 
подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/. С представените документи участникът е 
отстранил несъответствията, констатирани в Протокол № 1. Комисията единодушно е приела, 
че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 
доказващи съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен преглед на офертата и 
допълнително представените документи, комисията е установила, че техническото му 
предложение отговаря на предварително обявени условия на поръчката и може да бъде 
разгледано. Комисията е извършила оценяване на техническото предложение и е решила 
единодушно да допусне участника „ПАНДА-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482 до етапа на 
отваряне на плика с предложените ценови параметри.

Б. Мотиви за отстраняване на участници в обществената поръчка:
Б.1. Участникът „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД е доказал съответстието си с 

личното си състояние и с критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/, но 
при разглеждане на техническото му предложение, комисията е установила, че техническото 
предложение като част от офертата му по смисъла на чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” и буква „ж” от 
ППЗОП не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1.1, В Раздел V „Указания за подготовка и представяне на офертите”, част „Съдържание 
на офертата”, точка 3.7 е предвидено с техническото си предложение участниците да представят 
протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за продуктите от предмета на поръчката, 
за които е въведено такова изискване в раздел II „Техническа спецификация”, част 2 
Специфични изисквания, т. 10 колона № 5 „Прилагане на доказателства по чл. 52, ал. 1 ЗОП, 
артикули маркирани с**/, съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, за доказване на постигната 
еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в техническата спецификация 
на Възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или 
съответствието на изследваните артикули, които са оферирани и описани в Таблиците за 
съответствие на участниците.

Участникът „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД е представил протоколи за 
изпитване за хранителните продукти „Прясно мляко”, „Кисело мляко - 2% БДС“, „Кисело мляко 
- 3,6% БДС“, „Кашкавал от краве мляко“, „Кайма смес”, „Кренвирши” и „Малотраен колбас”, в 
които липсват данни за извършено изпитване по част от необходимите показатели за доказване 
на съответствие с изискванията на техническата спецификация, а именно:

- В протокола за изпитване на артикул „прясно мляко” не се съдържат данни за извършено 
изпитване за наличие на листерия, съответно участникът не е представил доказателства 
за съответствие на оферирания артикул „прясно мляко” с изискванията на т. 1.2 от Глава I 
на Регламент (ЕО) № 2073/ 2005 относно листерия;

- В протокола за изпитване на артикул „кисело мляко -  2% БДС” не се съдържат данни за 
извършено изпитване за съответствие с изискванията т. 4.2 на БДС 12:2010 за сухо 
вещество (не по-малко от 10,3 %), съдържание на млечен белтък (не по - малко от 
3,2 %), киселинност (от 90 до 150 °Т), странични примеси (отсъствие), консерванти
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(отсъствие), енергийна стойност (не по-малко от 48 kcal/100 g), лактобадилус 
булгарикус, стрептококи, съответно участникът не е доказал съответствието на 
оферирания продукт е посочените изисквания на стандарта;

- В протокола за изпитване на артикул „кисело мляко -  3.6% БДС” не се съдържат данни за 
извършено изпитване за съответствие с изискванията т. 4.2 на БДС 12:2010 за сухо 
вещество, съдържание на млечен белтък, киселинност, странични примеси, 
консерванти, енергийна стойност, лактобадилус булгарикус, стрептококи, 
съответно участникът не е доказал съответствието на оферирания продукт с 
посочените изисквания на стандарта;

- В протокола за изпитване на артикул „кашкавал от краве мляко” не се съдържат данни за 
извършено изпитване за съответствие с изискванията на т. 4.2 от БДС 14:2010 за 
масленост в сухото вещество, сухо вещество, консерванти, натриев хлорид, степен 
на зрялост, енергийна стойност, съответно участникът не е доказал съответствието 
на оферирания продукт с посочените изисквания на стандарта. В протокола за 
изпитване не се съдържат данни още и за съответствие на оферираният артикул 
„Кашкавал от краве мляко” с изискванията на т. 1.11 от Глава I на Регламент (ЕО) № 
2073/ 2005 относно салмонела (Отсъствие в 25 g);

- В протокола за изпитване на артикул „кайма смес” не се съдържат данни за извършено 
изпитване за съответствие на оферирания артикул с изискванията на Таблица 2 от УС 
01/2010 за водно съдържание (не повече от 65%), мазнини (не повече от 25%), сол 
(не повече от 2%), съответно участникът не е доказал съответствието на 
оферирания продукт с посочените изисквания на стандарта;

- В протокола за изпитване на артикул „кренвирши” не се съдържат данни за извършено 
изпитване за съответствие на оферирания артикул с изискванията Таблица 1 от УС 
04/2010, както следва т. 2.1 за водно съдържание (не повече от 65%), т. 2.2 мазнини 
(не повече от 25 %), т. 2.4 общ белтък (не по-малко от 12,5%), съответно участникът 
не е доказал съответствието на оферирания продукт с посочените изисквания на 
стандарта;

- В протокола за изпитване на артикул „малотраен колбас” не се съдържат данни за 
извършено изпитване за съответствие на оферирания артикул с изискванията на Таблица 
1 от УС 04/2010, както следва т. 2.1 за водно съдържание (не повече от 65%), т. 2.2 
мазнини (не повече от 25%), т. 2.4 общ белтък (не по-малко от 12,5%), съответно 
участникът не е доказал съответствието на оферирания продукт с посочените 
изисквания на стандарта.

Наред с изложеното за част от оферираните артикули са представени протоколи за 
изпитване, от които е видно, че продуктите не отговарят на изискванията на предварително 
обявените условия на поръчката, а именно:

- за продукт „Малотраен колбас” е представен протокол, включващ изпитване за 
съдържание на натриев хлорид, в който е посочена стойност 1,66%. Посочената 
стойност не отговаря на изискванията на чл. 12, ал.1, т. 5 от Наредба № 6 от 10.08.2011 г. 
за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. 
ДВ, бр. 65 от 23.08.2011 г .\  в която е посочено, че съдържанието на сол не трябва да е 
повече от 1,5%;

- За продукт „Кренвирши” е представен протокол, включващ изпитване за съдържание 
на натриев хлорид, в който е посочена стойност 1,61 % като тази стойност не отговаря 
на изискванията на чл.12, ал.1, т. 5 от Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното 
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения {обн. ДВ, бр. 65 от 
23.08.2011 г .\  в която е посочено, че съдържанието на сол не трябва да е повече от 1,5%.
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1.2. В раздел V „Указания за подготовка и представяне на офертите”, част „Съдържание на 
офертата”, точка 3.6 е предвидено изискване с техническото си предложение участниците да 
представят таблици за съответствие (по Образец № 7) за всички артикули, включени в предмета 
на поръчката. Посочените характеристики на отделните продукти трябва да отговарят на 
действащото законодателство в областта на храните, както и на изискванията, описани в 
Техническите спецификации на Възложителя за всеки продукт поотделно.

Участникът „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД е представил таблици за 
съответствие за хранителните продукти „Прясно мляко”, „Кисело мляко - 2% БДС“, „Кисело 
мляко - 3,6% БДС“, „Кашкавал от краве мляко“, „Сметана заквасена”, „Кайма смес”, 
„Кренвирши”, „Малотраен колбас”, „Жито”, „Баница вита”, „Хляб пълнозърнест”, „Макарони”, 
„Фиде”, „Юфка”, „Овесени ядки”, „Домашна юфка”, „Кус кус” и „Кори”, в които липсва 
описание на част от показателите, посочени в изискванията за съответния продукт, а именно:

- не е посочено, че оферираният артикул „Прясно мляко” съответства на изискванията на 
т. 1.2 от Глава I на Регламент (ЕО) № 2073/ 2005 относно листерия;

- не е посочено, че оферираният артикул „Кисело мляко -  2% БДС” съответства с 
изискванията на т. 4.2 на БДС 12:2010 за сухо вещество, съдържание на млечен 
белтък, киселинност, странични примеси, консерванти, енергийна стойност, 
лактобацилус булгарикус, стрептококи;

- не е посочено, че оферираният артикул „Кисело мляко -3,6 % БДС” съответства на 
изискванията на т. 4.2 от БДС 12:2010 за сухо вещество, съдържание на млечен 
белтък, киселинност, странични примеси, консерванти, енергийна стойност, 
лактобацилус булгарикус, стрептококи;

- не е посочено, че оферираният артикул „Кашкавал от краве мляко” съответства на 
изискванията на т. 4.2 от БДС 14:2010 за масленост в сухото вещество (не по-малко от 
45 %), сухо вещество (не по-малко от 56,0 %), консерванти (отсъствие), натриев 
хлорид ( от 1,8 до 2,6 %), степен на зрялост (не по-малко от 20 %), енергийна 
стойност (не по-малко от 335 kcal/100 g).

- Не е посочено, че оферираният артикул „Кашкавал от краве мляко” съответства с 
изискванията на т. 1.11 от Глава I на Регламент (ЕО) № 2073/ 2005 относно салмонела;

- Не е посочено, че оферираният артикул „Сметана заквасена” съответства на 
изискванията на т. 1.11 от Глава I на Регламент (ЕО) № 2073/ 2005 относно салмонела;

- не е посочено, че оферираният артикул „Кайма смес” съответства на изискванията на 
Таблица 2 от УС 01/2010 за водно съдържание (не повече от 65%), мазнини (не повече 
от 25%), сол (не повече от 2%);

- не е посочено, че оферираният артикул „Кренвирши” съответства на изискванията на т. 
4, Таблица 1 от УС 04/2010 за т. 2.1 за водно съдържание (не повече от 65%), т. 2.2 
мазнини (не повече от 25%), т. 2,4 общ белтък (не по-малко от 12,5%), натриев 
хлорид (не повече от 2,2 %);

- не е посочено, че оферираният артикул „Малотраен колбас” съответства на изискванията 
на т. 4, Таблица 1 от УС 04/2010 за т. 2.1 за водно съдържание (не повече от 65 %), т. 
2.2 мазнини (не повече от 25 %) , т. 2.4 общ белтък (не по-малко от 10 %), натриев 
хлорид (не повече от 2,2 %);

- не е посочено, че оферираният артикул „Хляб пълнозърнест” съответства на 
изискванията на чл.24, ал.2 от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици (обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за оцветители;
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не е посочено, че оферираният артикул „Макарони”, съответства на изискването по чл. 
26 за складови вредители и чл. 25 от Наредба Ш 9 от 16 септември 2011г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на 
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при 
организирани мероприятия за деца и ученици(обд. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за 
оцветители;

- не е посочено, че оферираният артикул „Фиде” съответства с изискването на чл. 26 за 
складови вредители и чл. 25 от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици {обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за оцветители;

- не е посочено, че оферираният артикул „Юфка” съответства на изискванията на чл. 26 за 
складови вредители и чл. 25 от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици {обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за оцветители;

- не е посочено, че оферираният артикул „Овесени ядки” съответства на изискванията на 
чл. 25 от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 
столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 
заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 
ученици {обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за оцветители;

- не е посочено, че оферираният артикул „Домашна юфка” съответства на изискванията на 
чл. 25 от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 
столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 
заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 
ученици {обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) за оцветители;

- не е посочено, че оферираният артикул „Кус кус” съответства на изискванията на чл. 25 
от Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите 
за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици {обн. ДВ, бр. 73 от. 
20.09.2011 г.) за оцветители.

Поради липсата на информация за съответствие на описаните артикули с 
изискванията в раздел II „Технически спецификации”, комисията е приела, че 
участникът е оферирал доставка на продукти, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. В този смисъл, комисията като помощен орган на 
Възложителя е счела, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25, 
предложение първо от Допълнителните разпоредби на ЗОИ, а именно: „Неподходяща 
оферта е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за 
изпълнение на поръчката...”. Като взе предвид гореизложеното, комисията единодушно е 
решила да предложи на Възложителя да отстрани офертата на участник 
„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 
връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” и буква „ж” от ППЗОП, тъй като техническото
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предложение като част от офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Във връзка с взетото решение, комисията не е допуснала офертата на участник 
„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308 до етап оценка по показател П2 - 
„Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на 
хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката”.

Б.2. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” е депозирал 
допълнително документи в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на 
Протокол >fe 1 на комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и е доказал съответстието 
си с личното си състояние и с критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 
2/. С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани в 
Протокол № 1. Комисията единодушно е приела, че в срока от 5 работни дни участникът е 
представил допълнително документи и информация, доказващи съответствието му с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, 
ал. 1 от ППЗОП, при обстоен преглед на офертата и допълнително представените документи, 
комисията е установила, че техническото му предложение отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката и може да бъде разгледано. Комисията е извършила оценяване на 
техническото предложение и е решила единодушно да допусне участника Обединение 
„Доставка на храни С2018” до етапа на отваряне на плика е предложените ценови параметри.

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника 
ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018“, комисията е установила, че същото не 
отговаря на изискванията по раздел IV „Критерий за определяне на икономически 
най-изгодната оферта”, подраздед I „Формиране на оценката по показател П1 „Цена” от 
документацията за участие. В посочената част от документацията е заложено изискване към 
ценовото предложение, участниците да оферират процент отстъпка или надценка спрямо цената 
на "САПИ" ЕООД, обявена в бюлетина, валиден към датата на решението за откриване на 
обществената поръчка, за всеки артикул от предмета на поръчката поотделно, който процент 
служи за последваща актуализация на цените при изпълнение на договора и не се променя през 
срока за изпълнение на поръчката. Изрично е посочено, че процентът отстъпка или надценка 
следва да се посочи в ценовото предложение с точност до третия знак.

В ценовото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ 
С2018“ е офериран процент отстъпка/надценка от средната цена на едро на Системата за 
агропазарна информация (САПИ) с точност до четвъртия знак след десетичната запетая. 
Посоченото несъответствие на ценовата оферта иа ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА 
ХРАНИ С2018” представлява основание за отстраняване на участника по чл. 107, т. 2, б. 
„а” ЗОП, тъй като неговото ценовото предложение не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. Като взе предвид гореизложеното, комисията като 
помощен орган, единодушно е решила да предложи на Възложителя да отстрани офертата 
на участник ОБЕДИНЕНИЕ “ДОСТАВКА НА ХРАНИ С2018” на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, тъй като ценовото 
предложение като част от офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

С оглед изложеното, комисията единодушно е решила да не допусне до оценяване 
по показател П1 „Цена” ценовото предложение на ОБЕДИНЕНИЕ „ДОСТАВКА НА 
ХРАНИ С2018” и да предложи на Възложителя да отстрани участника от процедурата на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” ЗОП, тъй като ценовото предложение като част от 
представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.
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IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник 
или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място 
участник в обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за 
нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина” - „ПАНДА 
И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482.

X. Описание на представените мостри и/или снимки -  НЕПРИЛОЖИМО

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018г. 

на Кмета на район „Слатина” /проведени заседания от 17.07.2018 г. до 14.08.2018г./;
2. Протокол № 2 на комисията, назначена със Заповед №РСЛ18-РД09-248/17.07.2018г. 

на Кмета на район „Слатина” /проведени заседания от 22.08.2018 г. до 14.09.2018 г./;
3. Протокол № 3 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018г. 

на Кмета на район „Слатина” /проведени заседания от 19.09.2018 г. до 02.10.2018 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”;
И ЧЛЕНОВЕ: чл.2, ал.2, Т.5 от ззлд

2. София Минева -  директор на Детска градина № 62 „Зорница”;
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

3. Елена Димитрова - директор на Детска градина X» 61 „Шарено петле”;
чл.2, ая.2, т.5 от ЗЗЛД

4. Стефка Любомирова -  началник на отдел „Образование, култура, 
социални дейности и спорт” при район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ззлд

5. Галинка Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни
дейности” при район „Слатина”; чл,2, ал,2, т.5 от ззлд

6. Венета Георгиева -  началник на отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина”-правоспособен юрист; чл.2, ал,2,т.5 от ззлд

7. д-р Кремена Стоева -  началник на отдел „ОЛКМ”, в Дирекция „Контрол
на храните” при ЦУ на БАБХ; чл.2, ал.2, т.5 от ззлд

8. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности по
образованието” при район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ззлд

9. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист;
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

10. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно
обслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юрист -  резервен член, 
участвал в заседанията на комисията на 17.07.2018г., 14.08.2018г. и 
22.08.201 8г. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
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