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ПРОТОКОЛ 

съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 

 

    Днес, 22.12.2017 г., в 09.00 ч., комисия, назначена със заповед РД 07-406/ 21.12.2018 

г. на директора на ОУ „Черноризец Храбър”, в състав:  

Председател: 1. Даниела Пенкова – ЗДАСД 

Членове:  2. Вера Димитрова – гл. счетоводител 

   3. Марияна Танчева - домакин 

се събра в зам. дирекция на училището, за да отвори, разгледа, оцени и класира 

получените в срок оферти за обществена поръчка с предмет: 

 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЗА 2018 Г. ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  

I обособена позиция: Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за 

учениците  от I до IV  клас за календарната 2018 година;  

II обособена позиция: Доставка на топъл обяд за децата от подготвителна група на 

целодневен режим на обучение за календарната 2018 година“  

 

1. Председателят на комисията Даниела Пенкова получи с приемо-предавателен 

протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП регистрираните във входящия 

дневник получени в срок оферти на участниците.  

2. В изпълнение на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, след запознаване със списъка на 

представилите оферти участници, членовете на комисията подписаха  

декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 

51, ал. 13 от ППЗОП. 

3. Членовете на комисията единодушно приеха следния ред за провеждане на 

заседанието: 

3.1. Отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване. 

Председателят на комисията отваря всеки един от запечатаните пликове и 

членовете на комисията разглеждат пълнотата на изискуемите документи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията обявява ценовите предложения. 

3.2. Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията на участниците, 

съгласно условията от документацията. 

3.3. Всички дейности на комисията се описват в протокол със съдържание 

съгласно Заповед РД 07 - 406/21.12.2017г. на директора. 

3.4. Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 

97, ал. 4 от ППЗОП.  
 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участниците. 

Установено бе, че предложения са подадени в срок и съгласно изискванията са 

в непрозрачни, запечатани пликове с необходимите данни върху тях. 

4.1. По oбособена позиция I е постъпила само 1 оферта в установения 

срок до 16.30 ч. на 18.12.2017 г. съгласно публиквана Обява за събиране 

на оферти в Профил на купувача. На основание чл.188, ал. 2 от ЗОП и чл. 

96, ал. 3 от ППЗОП е удължен срокът за получаване на оферти по тази 

mailto:chernorizets_varna@abv.bg


позиция до 16,30 ч. на 21.12.2017 г. В рамките на удължения срок не са 

постъпили нови оферти. 

4.2. По oбособена позиция II е постъпила само 1 оферта в установения 

срок до 16.30 ч. на 18.12.2017 г. съгласно публикувана Обява за събиране 

на оферти в Профил на купувача. На основание чл.188, ал. 2 от ЗОП и чл. 

96, ал. 3 от ППЗОП е удължен срокът за получаване на оферти по тази 

позиция до 16,30 ч. на 21.12.2017 г. В рамките на удължения срок не са 

постъпили нови оферти. 

Председателят на комисията констатира получаването на следните 

оферти по реда на тяхното входаиране: 

По обособена позиция I:  

1. „Залива 47 – СП“ АД, вх. №744/18.12.2017 г. – 15.08 ч. 

По обособена позиция II:  

1. „Залива 47 – СП“ АД, вх. №745/18.12.2017 г. – 15.10 ч. 

 

На заседанието на комисията не се явиха и не присъстват 

представители на участниците. 

 

5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата по Обособена позиция I - 

Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците  от I 

до IV  клас за календарната 2018 година: 

5.1. Предложение от „Залива 47 – СП“ АД 

 Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на ЗОП и ППЗОП и съгласно изискванията на Възложителя 

и документацията за участие. 

Комисията провери наличността на всички изискуеми документи и 

установи, че няма липсващи документи.  

 На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията 

обяви ценовото предложение за изпълнение на поръчката в размер на 

23532 лв без ДДС  като обща цена за Обособена позиция I.  

Предложената цена не надвишава обявената от Възложителя 

прогнозна стойност за обособената позиция. 

6. Комисията пристъпи към отваряне на самите оферти по Обособена позиция II 

- Доставка на топъл обяд за децата от подготвителна група на целодневен 

режим на обучение за календарната 2018 година: 
 6.1. Предложение от „Залива 47 – СП“ АД 

 Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на ЗОП и ППЗОП и съгласно изискванията на Възложителя 

и документацията за участие. 

Комисията провери наличността на всички изискуеми документи и 

установи, че няма липсващи документи.  

 На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията 

обяви ценовото предложение за изпълнение на поръчката в размер на 

8836 лв без ДДС  като обща цена за Обособена позиция II.  

Предложената цена не надвишава обявената от Възложителя 

прогнозна стойност за обособената позиция. 

  

7. Комисията констатира, че предоставената информация и данни в офертите на 

участника по двете позиции отговарят на изискванията на Възложителя и ги 

допуска до оценяване. 

 

8. Тъй като е подадена само една оферта в законоустановения срок, комисията 

констатира дали ценовите предложения по двете позиции отговарят на 

предварително обавените условия.  



 

Съгласно условията за участие на  Възложителя, крайната цена без ДСС не трябва 

да надвишава: 

По обособена позиция I: 0,41 лв. без ДДС за един брой закуска или 24120 лв обща 

стойност без ДДС за 370 ученици за 159 учебни дни  

По обособена позиция II: 2,35 лв. без ДДС за един брой топъл обяд или 8836 лв без 

ДДС за 20 деца за 188 учебни дни. 

 

 

Обособена позиция I Цена  

K1 

Време за реакция 

след рекламация 

K3 

Общ 

сбор 

точки 

- Предложена цена с ДДС - C 

- Време за реакция след 

рекламация - Т  

23532лв. 

(ед. цена – 0,40 

лв.) 

20 мин.  

 

 

100 - Най-ниска цена с ДДС - Cmin 

- Най-кратко време за реакция - 

Тmin 

23532лв. 

 

20 мин. 

Оценка по формулата K1=Cmin*70/C= 

70 точки 

К3= Тmin    *30 = 

        T    

30 точки 

 

Обособена позиция II Цена  

K1 

Време за реакция 

след рекламация 

K3 

Общ 

сбор 

точки 

- Предложена цена с ДДС - C 

- Време за реакция след 

рекламация - Т  

8836 лв. 

(ед. цена – 2,35 

лв.) 

20 мин.  

 

 

100 - Най-ниска цена с ДДС - Cmin 

- Най-кратко време за реакция - 

Тmin 

8836 лв. 

 

20 мин. 

Оценка по формулата K1=Cmin*70/C= 

70 точки 

К3= Тmin    *30 = 

        T    

30 точки 

 

 

Комисията констатира, че ценовите предложения и по двете обособени 

позиции не надвишават обявените стойностни прагове в обявата на 

Възложителя. 

 

 

9. Комисията класира единствения участник по двете обособени позиции, 

както следва: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

 

 

  

 

 

 

Място Кандидат Оценка 

1. „ЗАЛИВА 47- СП”АД 100 




