
УТВЪРДИЛ 
Директор: ( П )* 
Дата: 17.10.2018  

 
 

ПРОТОКОЛ 
съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 
от работата на комисия, назначена със Заповед № 20 от 10.10.2018 г., за разглеждане и 

оценка на офертите за участие в събирането на оферти с обява за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти по предварителна 

заявка за нуждите на ДГ № 191”  
 

І. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП назначената от възложителя комисия 
проведе от 09,00 часа на 10.10.2018 г. в сградата на ДГ № 191, гр. София, ул. „Мадарски 
конник“ № 7, откритото си заседание за отваряне на постъпилите в посочения в обявата 
срок три оферти в състав: 
Председател на комисията: 

 Миглена Пеева – правоспорособен юрист 
Членове на комисията: 

Албена Бинева – счетоводител; 
Даниела Гроздева – домакин. 
 
На публичното заседание на комисията в посочените час и място, не 

присъстваха представители на участниците, подали оферти за участие. 
След запознаване с имента на участниците, членовете на комисията попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 
Комисията установи, че подадените в срок оферти са в съответствие с чл. 47, ал. 

2 от ППЗОП, а именно – подадени са в запечатани, непрозрачни опаковки.  
Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, а 

именно: 
1. Оферта № 24, получена на 09.10.2018 г. в 12,00 ч. с участник – ЕТ 

„Македония – Иван Даньовски”; 
2. Оферта № 25, получена на 09.10.2018 г. в 12,52 ч. с участник – „ЕПАСТО” 

ООД; 
3. Оферта № 26, получена на 09.10.2018 г. в 15,41 ч. с участник – ЕТ „АНИМАТ 

– Ангел Ангелов” 
 
ІІ. Комисията продължи своята работа на закрити заседания в периода 10-

15.10.2018 г. на които разгледа офертите от участниците и установи следното:  
2.1. Комисията разгледа предложението на участника ЕТ „Македония-Иван 

Даньовски“ и установи, че са представени всички необходими доказателства по 
отношение на техническите и професионалните му способности, поради което 
единодушно реши да допусне до участие представената от него оферта. 

2.2. Комисията разгледа предложението на участника „ЕПАСТО” ООД и 
установи, че са представени всички необходими доказателства по отношение на 
техническите и професионалните му способности, поради което единодушно реши да 
допусне до участие представената от него оферта. 

2.3. Комисията разгледа предложението на участника ЕТ „Анимат – Ангел 
Ангелов“ и установи, че са представени всички необходими доказателства по 



отношение на техническите и професионалните му способности, поради което 
единодушно реши да допусне до участие представената от него оферта. 

 Предвид гореизложеното, комисията допуска до разглеждане офертите на 
следните участници: 

ЕТ „Македония-Иван Даньовски“; 
„ЕПАСТО” ООД; 
ЕТ „Анимат – Ангел Ангелов“. 
 
ІІІ. Комисията премина към разглеждане на офертите на допуснатите участници 

и установи, че и тримата участница са представили технически предложения, които  
отговарят на изискванията на възложителя и се допускат до разглеждане на 
предложените цени за доставка на хранителните продукти.  

 Комисията премина към оценка по определената от възложителя 
методика на допуснатите оферти на всички участници, като стойностите, които 
подлежат на оценка са представени в таблицата по-долу: 

 
                                          Участник  
 
Критерии за оценка 

ЕТ 
„Македония“ 

„ЕПАСТО” 
ООД 

ЕТ „Анимат – 
Ангел 
Ангелов“ 

К1 - Обща предложена цена за 
основните хранителни продукти и 
прогнозните им количества, посочени в 
Ценова оферта, изготвена по Образец № 
1.1. 

25103,70 24857,43 29987,83 

К2 - Обща предложена цена, образувана 
от сбора от единичните цени за 
хранителните продукти, посочени в 
Ценова оферта, изготвена по Образец № 
1.2. 

165,38   186,67 217,86 

К3 - Предложен срок на доставка след 
заявката 

20 минути 25 минути 10 минути 

К4 - Предложен срок на доставка на 
храни след евентуална тяхна рекламация 

20 минути 25 минути 10 минути 

 
 Съгласно посоченото в обявата по настоящата обществена поръчка ще бъде 

подбрана икономически най-изгодна оферта по критерий „оптимално съотношение 
качество/цена“ въз основа на цена и качествени показатели със следните показатели и 
коефициенти на тежест: 

К1 - Обща предложена цена за основните хранителни продукти и прогнозните 
им количества, посочени в Ценова оферта, изготвена по Образец № 1.1.; 

К2 - Обща предложена цена, образувана от сбора от единичните цени за 
хранителните продукти, посочени в Ценова оферта, изготвена по Образец № 1.2.; 

К3 - Предложен срок на доставка след заявката. Този срок следва да бъде 
представен в часове и минути, като срокът не може да бъде по-дълъг от 24 ч. 

К4 - Предложен срок на доставка на храни след евентуална тяхна рекламация. 
Този срок следва да бъде представен в часове и минути, като срокът не може да бъде 
по-дълъг от 4 ч. 

Посочените показатели са с коефициент на тежест в общата оценка, както 
следва: 

К1 е с коефициент на тежест от 40; 



К2 е с коефициент на тежест от 30; 
К3 е с коефициент на тежест от 20. 
К4 е с коефициент на тежест от 10. 
За всеки отделен участник се присъжда стойност на всеки коефициент, която се 

изчислява като се раздели най-ниската предложена стойност /цена или час/ на 
съответната стойност, предложена от този участник. Този резултат се умножава по 
посочения коефициент. Най-висока стойност ще получи най-ниската цена или най-
малкото предложено време за доставка след заявка или след рекламация.  

Крайната оценка (КО) на офертата на всеки участник ще бъде определена по 
следната формула: КОi= К1i+ К2i+ К3i + К4i 

 
За участника ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ крайната оценка е както следва:  
КО = 39,61 + 30 + 10 + 5 = 84,61 т. 
 
За участника „ЕПАСТО“ ООД крайната оценка е както следва:  
КО = 40 + 26,58 + 8 + 4 = 78,59 т. 
 
За участника ЕТ „Анимат – Ангел Ангелов“ крайната оценка е както следва:  
КО = 33,16 + 22,77 + 20 + 10 = 85,93 т. 
 
 
ІV. Предвид извършено оценяване, комисията единодушно извърши следното 

класиране: 
Първо място - ЕТ „Анимат – Ангел Ангелов“ с общо 85,93 т.; 
Второ място – ЕТ „Македония Иван Даньовски” с общо 84,61 т. 
Трето място - „ЕПАСТО“ ООД с общо 78,93 т. 
 
Предвид гореизложеното, предлага на възложителя да сключи договор за 

възлагане на обществената поръчка с участника, класиран на първо място - ЕТ 
„Анимат-Ангел Ангелов“. 

 
Приложения: 

1. Декларации от членовете на комисията; 
2. Приемно-предавателен протокол за постъпилите оферти за участие; 
3. Офертите на тримата участници. 

 
 
Протоколът се състави и подписа единодушно на 15.10.2018 г.  в 15:00 ч. в един 

оригинален екземпляр.  
 

Комисия: 
 
Миглена Пеева - ( П )* 
Албена Бинева - ( П )* 
Даниела Гроздева - ( П )* 
   
 
* Подписите са заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 


