
 

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

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

 

 

П Р О Т О К О Л № 3  

 

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, 19.09.2018 г. в 11.00 часа, в стая 308 в сградата на Столична община – район 

Слатина, на  адрес гр. София, бул. Шипченски проход № 67, се проведе публично заседание на 

комисията, 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. 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; 

 

 се събра, за да продължи работата си по отваряне и разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници 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. 

            Комисията констатира, че с публикувано съобщение № РСЛ18-ДИ05-235-

/15/14.09.2018г. на профила на купувача на Възложителя, участниците са надлежно уведомени 

за датата и часа на провеждане на днешното открито заседание. 

На заседанието присъстваха всички редовни членове от състава на комисията и  

следния представител на участник в процедурата:  

1. Цветан Любомиров Начев – упълномощен представител на участника „ПАНДА 

И.П.“ ЕООД с изрично писмено пълномощно от 15.08.2018г.  

 



1. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви на 

присъстващите резултатите от оценяването на офертите по показател „Мерки за осигуряване 

на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти при 

изпълнение предмет на поръчката” / П2/, обективирани в Протокол № 2 от работата на 

комисията, а именно: 

 

1.1. Офертата на допуснатия участник „Панда И.П.” ЕООД е оценена по показател 

П2 с 23,2 т. 

1.2. Офертата на допуснатия участник Обединение “Доставка на храни С2018“  е 

оценена по показател П2 с 50 т. 

 

2. Комисията пристъпи към проверка на целостта на пликовете, съдържащи 

ценовата оферта на двамата допуснати участници и констатира, че и двата плика са 

запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията и от по един 

представител на друг участник. 

 

3.1. Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” на 

участника в процедурата „Панда И.П.” ЕООД. Ценовата оферта 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.  

 

3.2. Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри” на участника в 

процедурата Обединение “Доставка на храни С2018“. Ценовата оферта 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.  

 

 С извършване на описаните по-горе действия в 11.25 часа на 19.09.2018 г. 



приключи публичната част от заседанието и присъствалият представител на участник в 

процедурата напусна залата. Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

 4. Комисията пристъпи към проверка на представените ценови предложения за 

съответствие с изискванията на документацията за участие.  

 

4.1.  Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Панда И.П.” 

ЕООД съответства на изискванията на документацията за участие и следва да бъде оценено по 

показател П1 „Цена”. 

4.2. Комисията констатира, 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. В посочената част от документацията е 

заложено изискване към ценовото предложение, участниците да оферират процент отстъпка 

или надценка спрямо цената на "САПИ" EООД, 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 на 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 реши 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 не допуска до оценяване по показател П1 „Цена” 

ценовото предложение на Обединение „Доставка на храни С2018” и предлага на 

Възложителя отстраняване на 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. 

 

5. Комисията пристъпи към 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 = Цmin x 50 = 2 750 669,42 х 50 = 50 точки, където:  

Цк              2 750 669,42 
 

Цmin – 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 оценява офертата на участника „Панда И.П.” ЕООД с 50 т. 

по показател П1 „Цена”. 

 

 6. Комисията пристъпи към определяне на 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”. 

 

 7. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и предвид установеното до този момент, 

комисията класира офертите на участниците, както следва: 

 

 Първо място – „Панда И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482,  със 73.2 /седемдесет и три цяло 

и две/ точки;   
 

 Комисията предлага на Възложителя да определи за Изпълнител и да сключи договор 

за възлагане на обществената поръчка с участника „Панда И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения 

не бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 02.10.2018 година в 10:20 часа. 

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Силва Джелепова – заместник-кмет на район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

И ЧЛЕНОВЕ: 2. Елена Димитрова - директор на Детска градина № 61 „Шарено петле” 

чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

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

     4. Стефка Любомирова – началник на отдел „Образование, култура, социални 

дейности и спорт” при район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

                          5. Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности” 

при район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

                            6. Венета Георгиева – началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” 

при район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2,ал.2,т.5 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 ЗЗЛД 

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

образованието” при район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

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

обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

 

 

 


