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П Р О Т О К О Л № 2  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на 

Кмета на СО-район „Слатина” 

 

 

Днес, 22.08.2018 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-

РД09-248/17.07.2018г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Силва Джелепова – заместник-кмет на район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:          2. София Минева – директор на Детска градина № 62 „Зорница”; 

3. Стефка Любомирова – началник на отдел „Образование, култура, 

социални дейности и спорт” при район „Слатина”; 

4. Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” при район „Слатина”; 

5. Венета Георгиева – началник на отдел „Правно-нормативно 

обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. д-р Кремена Стоева – началник на отдел „ОЛКМ”, в Дирекция 

„Контрол на храните” при ЦУ на БАБХ; 

7. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности по 

образованието” при район „Слатина”; 

8. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист - /резервен член - на заседанието на 22.08.2018г. не присъства 

редовния член госпожа Елена Димитрова - директор на Детска 

градина № 61 „Шарено петле” - в платен годишен отпуск от 

13.08.2018г. до 24.08.2018г., разрешен със Заповед № СОА18-РД15-

6840/29.06.2018г. на Кмета на Столична община/; 

9. Виолета Спасова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист; 

 

 

се събра, за да продължи работата си по подбор на участниците, разглеждане и 

оценка и класиране на постъпилите предложения за участие в открита процедура с 

предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини и детски 

ясли на територията на район „Слатина”, открита с Решение № 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. 
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП на 14.08.2018 г. комисията е изпратила на 

участниците протокол № 1 от своята работа с констатациите относно липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. На 

същата дата протокол № 1 беше публикуван в профила на купувача. 

  

I. Разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от 

участниците. 

 

1. За участника „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД: 

 

1.1. В рамките на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, с допълнителни документи с 

вх. № РСЛ18-ТД26-1426-/2/20.08.2018г., участникът е представил нов еЕЕДОП, 

подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, а именно - 

от 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”. 

1.2. В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” от така представения 

нов еЕЕДОП участникът коректно е попълнил данни за обекта за търговия на едро с 

хранителни продукти, с който разполага, в изпълнение на указанията на комисията, 

обективирани в Протокол № 1.  
1.3. В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние” от представения нов еЕЕДОП са попълнени точна стойност на Коефициент на 

обща ликвидност от 3,583 и на Коефициент на бърза ликвидност от 2,846. Посочените 

коефициенти бяха проверени на база на представените от участника с вх.  № РСЛ18-ТД26-

1426-/2/20.08.2018г. годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г., 

при прилагане на МЕТОДИКАТА към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за установяване на 

минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 

към ППЗОП. Беше установено, че декларираните коефициенти са точни и участникът 

отговаря на изискването на Възложителя за икономическо и финансово състояние за  

постигнат Коефициент на обща ликвидност и Коефициент на бърза ликвидност. 

1.4. В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални 

способности” от представения нов еЕЕДОП „Инструменти, съоръжения или техническо 

оборудване“ участникът е посочил 9 /девет/ броя транспортни средства, които ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на поръчката. На основание на така декларираното 

комисията достигна до извод за съответствие на участника с изискването за подбор да 

разполага с минимум 6 специализирани транспортни средства за превоз на храни.  

1.5. В изпълнение на указанията на комисията, дадени в Протокол № 1, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът е представил годишен финансов отчет, в това 

число отчет за приходите и разходите за 2015г., 2016г. и 2017г. Така представените 

документи доказват декларирания в част IV, раздел Б „Икономическо и финансово 



състояние” от еЕЕДОП общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 

за приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017. С оглед изложеното, комисията 

достигна до извода, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за 

минимален общ оборот и минимален оборот, попадащ в обхвата на поръчката.  

 

С оглед изложеното, комисията констатира съответствие на офертата на 

участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор и допуска 

офертата до етап разглеждане на представеното техническо предложение.  

2. За участника „ПАНДА-И.П.” ЕООД: 

 2.1. В рамките на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, с допълнителни документи с вх. 

№ РСЛ18-ТД26-1440-/2/ 16.08.2018г., участникът е представил нов еЕЕДОП, като в част 

IV „Критерии за подбор”, А „Годност” коректно е попълнил данни за обекта за търговия 

на едро с хранителни продукти, с който разполага, в изпълнение на указанията на 

комисията, обективирани в Протокол № 1. Участникът е представил още 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 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. С оглед изложеното, 

комисията достигна до извода за съответствие на участника с изискването за лично 

състояние, посочено в раздел III.1.1 от документацията за участие.  

2.2. В изпълнение на указанията на комисията, дадени в Протокол № 1, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1440-/2/ 

16.08.2018г., участникът е представил годишен финансов отчет, в това число отчет за 

приходите и разходите за 2015г., 2016г. и 2017г. Така представените документи доказват 

декларирания в част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП  

общ оборот и  оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за приключилите 

финансови години 2015, 2016 и 2017. С оглед изложеното комисията достигна до извода, 

че участника отговаря на изискванията на възложителя за минимален общ оборот и 

минимален оборот, попадащ в обхвата на поръчката.  

 2.3. В изпълнение на указанията на комисията, дадени в Протокол № 1, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1440-/2/ 

16.08.2018г., участникът е представил годишен финансов отчет, в това число счетоводен 

баланс, за 2017г. На основание така представения документ бяха проверени 

декларираните коефициенти на обща ликвидност и на бърза ликвидност при прилагане на 

МЕТОДИКАТА към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за установяване на минимални допустими 

съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към ППЗОП. Беше 

установено, че декларираните коефициенти са точни и участникът отговаря на 

изискването на възложителя за икономическо и финансово състояние за  постигнат 

Коефициент на обща ликвидност и Коефициент на бърза ликвидност. 

 

С оглед изложеното, комисията констатира съответствие на офертата на 

участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор и допуска 

офертата до етап разглеждане на представеното техническо предложение.  

3. За участника Обединение „Доставка на храни С2018”: 

 3.1. В рамките на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ18-ТД26-1441-/2/17.08.2018г., участникът е представил нов еЕЕДОП от участника в  

обединението „Ийт уел” ЕАД, като в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” 

коректно са попълнени данни за обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с 



който разполага, в изпълнение на указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1. 

С оглед изложеното, комисията достигна до извода за съответствие на участника с 

изискването за лично състояние, посочено в раздел III.1.1 от документацията за участие.  

 3.2. Представен е още нов еЕЕДОП за участника в обединението „Маркенбутер” 

ЕООД, подписан с електронен подпис от лицето по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП – 

управителя на „Маркенбутер” ЕООД Красимир Киров, 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” и 

Протокол № 1.  

          3.3. В изпълнение на указанията на комисията, дадени в Протокол № 1, на основание 

чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1441-/2/17.08.2018г., 

участникът е представил годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и 

разходите за 2015г., 2016г. и 2017г. за участника в обединението „Маркенбутер” ЕООД, 

както и годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс за 2017 г. на „Ийт Уел“ 

ЕАД. Така представените документи доказват декларирания в част IV, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП  общ оборот и  оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката за приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017. 

С оглед изложеното, комисията достигна до извода, че участникът Обединение 

„Доставка на храни С2018” отговаря на изискванията на Възложителя за минимален общ 

оборот и минимален оборот, попадащ в обхвата на поръчката. Бяха проверени 

декларираните коефициенти на обща ликвидност и на бърза ликвидност при прилагане на 

МЕТОДИКАТА към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за установяване на минимални допустими 

съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към ППЗОП. Беше 

установено, че декларираните коефициенти са точни и участникът Обединение 

„Доставка на храни С2018” отговаря на изискването на възложителя за икономическо и 

финансово състояние за  постигнат Коефициент на обща ликвидност и Коефициент на 

бърза ликвидност. 

3.4.Участникът е представил още заверени копия от сертификат по стандарт  EN 

ISO 9001 и по стандарт EN ISO 22000 на името на участника в обединението „Ийт уел” 

ЕАД. Посочените документи доказват съответствие с изискванията за подбор, посочени в 

раздел „Критерии за подбор”, подраздел 3 „Технически възможности и квалификация”, 

точка 3.1.1 и точка 3.1.2. от документацията за участие. 

С оглед изложеното, комисията констатира съответствие на офертата на 

участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор и допуска 

офертата до етап разглеждане на представеното техническо предложение.  

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД. 

Констатирано беше, че техническото предложение като част от офертата на 

участника 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 (отсъствие), енергийна стойност (не по-

малко от 48 kcal/100 g), лактобацилус булгарикус, стрептококи, съответно 

участникът не е доказал съответствието на оферирания продукт с 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, лактобацилус 

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%. 

 

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; 

- не е посочено, че оферираният артикул „Макарони”, съответства на изискването по 

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, чe 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 приема, 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 счита,  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...”. Като взе предвид гореизложеното, 

комисията единодушно реши 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. 

Във връзка с взетото решение, комисията не допуска офертата на участник 

„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД до етап оценка по показател П2 - „Мерки за 

осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни 

продукти при изпълнение предмета на поръчката”. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „ПАНДА И.П.” ЕООД.  

При проверка на представеното от участника „ПАНДА И.П.” ЕООД техническо 

предложение комисията констатира, 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 приема, че техническото предложение на „ПАНДА И.П.” 

ЕООД 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 пристъпи 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. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника Обединение „Доставка на храни С2018” 

 

При проверка на представеното от участника Обединение “Доставка на храни С2018“ 

техническо предложение комисията констатира, 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 приема, 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 пристъпи 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 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 ОРП*1) + ( 140 бр. съответствия РПС *2) + (125 бр. 

изпитвания ФХП*3) + ( 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 ИП” 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 )   

Комисията взе решение отварянето на ценовите предложения на допуснатите 

участници в обществената поръчка да бъде на 19.09.2018 г. от 11.00 часа в стая № 308 в 

сградата на Столична община – район Слатина, с административен адрес: гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 67. 

  

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се обяви чрез съобщение на профила 

на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

Комисията приключи работата си на този етап на 14.09.2018 г. в 11.30 часа. 

 

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 № 61 „Шарено 

петле”;                                                                                  чл.2, ал.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” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист - /резервен член - на заседанието на 22.08.2018г. не присъства 

редовния член госпожа Елена Димитрова - директор на Детска 

градина № 61 „Шарено петле” - в платен годишен отпуск от 

13.08.2018г. до 24.08.2018г., разрешен със Заповед № СОА18-РД15-

6840/29.06.2018г. на Кмета на Столична община/;         чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 


