
СО - Р А Й О Н     М Л А Д О С Т 
 

   
 

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и шеста 

от ЗОП, с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските 

специалисти в общинските детски градини и работещите в детската кухня на територията на Район Младост – СО“ 
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П Р О Т О К О Л 
 

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, 

определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на 

ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и 

работещите в детската кухня на територията на Район Младост – СО“, информацията за която 

е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. № (ID) 9083826/ 04.12.2018 г., 

удължена по реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП с информация с Реф. № (ID) 9084220/13.12.2018 г. 

 

 

Днес, 18.12.2018 г. в заседателната зала на Район Младост - СО, находяща се на 

третия етаж в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ 

№1, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РМЛ18-РД92-

24/18.12.2018 г. на Заместник кмета на Район Младост – СО (редовно упълномощена да 

изпълнява функции на Възложител със Заповед №РМЛ18-РД09-396/14.12.2018 г.), за избор 

на Изпълнител на обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава 26та от 

ЗОП и глава 9та от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на 

оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските 

специалисти в общинските детски градини и работещите в детската кухня на 

територията на Район Младост – СО“, открита с Обява № РМЛ18ДИ05-295/04.12.2018 

г., информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с 

Реф. № (ID) 9083826 от 04.12.2018 г., удължена по реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП с 

информация Реф. № (ID) 9084220 от 13.12.2018 г. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав: 

 

Председател:  Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на 

Район Младост 

 

Членове:   

1. Евелина Станчева - Началник отдел „ОСДЗКС“ в администрацията на Район 

Младост; 

2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания за определяне и встъпване на резервни членове. 

След така направеното процедурно уточнение, Комисията продължи работа по 

същество, спазвайки поредността на извършваните от нея действия, в съответствие с Глава 

девета от ППЗОП. 

Запечатаната опаковка с единствената оферта, депозирана за участие в обществената 

поръчка, при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, беше предадена с 

протокол на Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Младост в 

9:45 часа. 
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На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, 

изречение второ от ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участника, депозирал 

оферта за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в провежданите обществени 

поръчки по реда на Глава 26та от ЗОП, също не присъстват на днешното заседание на 

Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално 

закъснели представители на Участника, откри заседанието в 10:15 часа, запознавайки 

членовете на Комисията със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от 

ППЗОП входящ регистър на офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) 

на Икономическия оператор, депозирал оферта за участие в обществената поръчка, в 

рамките на обявения краен срок – 17:00 ч. на 17.12.2018 г. (след удължаването му по реда и 

при условията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП), а именно:  

 

 

№ 
УЧАСТНИК Вх. № и дата на поздаване 

1. 

 

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Бизнес парк 

София“ №1, бл. 12Б, ет. 3 

 

РМЛ18-ТД26-2023, подадена 

на 11.12.2018 г. 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с Участника, както и за спазване на задълженията, вменени с 

нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

************************************************************************** 

 

I. Приключвайки с извършването на описаните действия и направените от нея 

уточнения, относно редовността на единствената оферта, подадена за участие, а именно:  

(1) същата е представена в срок, 

(2) в запечатана непрозрачна опаковка и 

(3) е с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на 

единствения Участник в обществената поръчка, спазвайки следната процедурна 

последователност: 

 

След отваряне на външната опаковка, съдържаща офертата, депозирана от „Содексо 

Пасс България“ ЕООД за участие в обществената поръчка, Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и след като констатира неговото наличие, извърши проверка на съдържанието 

му, установявайки, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 

условията за участие и указанията на Възложителя за подготовка  на офертите – 1 бр. 

оригинал по утвърдения за целите на обществената поръчка образец №8 – на хартиен 

носител. 

 

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, възлизащо на: 
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- 53 553,36 лв. (петдесет и три хиляди петстотин петдесет и три лева и 

тридесет и шест  стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 53 596,03 лв. (петдесет и три хиляди петстотин деветдесет и шест лева и три  

стотинки), с вкл. ДДС, 

изчислено като сбор от: 

а) номиналната стойност на ваучерите за работно облекло, в размер на 53 340 лв. 

(петдесет и три хиляди триста и четиридесет лева) и  

б) стойността на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални 

пликове и доставка на ваучерите за работно облекло на медицинските специалисти в 

общинските детски градини и работещите в детската кухня на територията на Район 

Младост – СО, в размер на 213,36 лв. (двеста и тринадесет лева и тридесет и шест 

стотинки), без вкл. ДДС или 256,03 лв. (двеста петдесет и шест лева и три 

стотинки), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, направено от 

Участника и независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9та от ППЗОП не 

се вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, 

съдържащи се в офертите, Комисията прие единодушно решение, съобразно което, с цел 

спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и 

прозрачност – да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, тримата членове на 

Комисията подписаха Техническото и Ценовото предложения, съдържащи се в офертата на 

Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която на основание 

чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

 

С извършване на горните действия, в 10:40 ч. приключи публичната част от работата 

на Комисията, след което Председателят ѝ закри заседанието. 

 

********************************************************************** 

 

II. Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за 

съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участника, в 

съпоставка с одобрените от Възложителя минимални изисквания, утвърдени с критериите 

за подбор в настоящето възлагане. 

В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените 

документи в офертата, едновременно с което ръководейки се от изискванията, разписани и 

утвърдени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти №РМЛ18ДИ05-295 от 

04.12.2018 г, публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, 

информацията за която е оповестена по реда на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра 

на обществените поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 9083826 от 04.12.2018 г., които 

изисквания са относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на 

офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи както съответствието с 

поставените от Възложителя условия към личното състояние, така и покриването от страна 

на Участниците на минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор, 

Комисията утанови, че в представената от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи 

документи.  

Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от 

настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани 

в представения в офертата Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) беше установено, че в съдържанието му няма непълноти, липси и/или 

несъответствия с утвърдените от Възложителя условия (минимални изисквания) за 
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допустимост, съобразно одобрените критерии за подбор, или други негови изисквания 

за участие в провежданата обществена поръчка. 

 

III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участника документи с изискванията за 

допустимост, разписани от Възложителя в Обявата за събиране на оферти по реда и при 

условията на чл. 187 и сл. от ЗОП, Комисията прие за установено следното: 

Единствената оферта, подадена за участие в провежданата обществена поръчка от 

„Содексо Пасс България“ ЕООД отговаря на утвърдените от Възложителя минимални 

изисквания за годност (правоспособност), както и за технически и професионални 

способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, което обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да 

оцени представеното от Участника предложение за изпълнение на поръчката, в 

съответствие с утвърдения от Възложителя критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена“. 

 

IV. Предвид така направените от нея изводи, Комисията допуска до разглеждане по 

същество и до оценка (при спазване на утвърдената от Възложителя Методика), 

Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано като част от Техническото 

предложение и от офертата на обсъждания Участник, а именно:  

 

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

*********************************************************************** 

 

V. Следвайки така приетото от нея Решение да допусне до етап преглед и оценка 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в единствената подадена 

оферта, Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя, продължи работа, 

изпълнявайки вменените ѝ от Възложителя задължения и отговорности за преглед, анализ и 

съпоставка на Техническото предложение, направено от допуснатия Участник, спрямо 

конкретните предварителни изисквания и условия, поставени от Възложителя към 

изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, както и последващата му 

оценка, съобразно одобрената за целите на настоящето възлагане Методика за комплексна 

оценка на офертите, в съответствие с възприетия критерий за възлагане – „оптимално 

съотношение качество/цена“.  

 

След извършена от нейна страна формална проверка, досежно обхвата на 

документите, формиращи Техническото предложение на „Содексо Пасс България“ ЕООД, 

Комисията установи, че същите отговарят на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за 

подготовка на офертите“, т. 2.4. от Указанията за участие, предвид следното: 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение включва в 

съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

възлагането образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец №3 от Участника; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период до 17:00 ч. на 12.02.2019 г. 

– по образец №4, попълнена от представляващото Дружеството лице; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
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среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5 за 

Дружеството; 

д) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по образец №6, в текста 

на която е обективирано волеизявлението на Участника, съобразно което информацията, 

съдържаща се в т. 4 от Предложението за изпълнение на поръчката – образец №2, с 

изключение броя на търговските обекти, който подлежи на оценка, има конфиденциален 

характер във връзка с наличието на търговска тайна и не би желал същата да бъде 

разкривана; 

е) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена по образец №7; 

ж) мостри на: 

- един брой ваучер за храна с номинал от 10 (десет) лева,  

- един брой ваучер за храна с номинал от 20 (двадесет) лева и  

- на комплекта ваучери, вкл. и на индивидуалния  плик, в който ще бъдат поставени. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, съобразно нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.4. от 

Указанията за участие, Комисията пристъпи към преглед по същество на Предложението за 

изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на единствения Участник, в резултат от 

който установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 

следното: 

❖ Участникът е потвърдил запознатостта си с обстоятелството, че срока за 

изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на сключването му, или до 

изчерпване на определения от Възложителя бюджетен лимит, в размера, оповестен в 

Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в поръчката. 

❖ Предложеният от Дружеството срок за отпечатване и доставка на ваучерите по 

съответна заявка е 3 (три) работни дни, считано от направените от Възложителя 

плащания за номинална стойност на ваучерите и стойността на услугата за тяхното 

отпечатване, въз основа на издадена проформа фактура. 

❖ В нагледна таблица, Участникът, посочвайки техния адрес и тип, е 

индивидуалзирал 224 (двеста двадесет и четири) броя търговски обекта на територията 

на гр. София, с които декларира, че има сключени валидни договори за обслужване и които 

приемат отпечатаните от него ваучери за работно облекло. Посочени са също така и 

конкретния срок на съответния договор и работното време на всеки отделен търговски 

обект. 

❖ Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че има сключени действащи договори за обслужване на ваучери за работно 

облекло във всички търговски обекти, съдържащи се представения от него списък, както и 

че търговските обекти, включени в списъка са функциониращи.  

❖ Обективирано е и поеманото от страна на Участника задължение да отстранява за 

своя сметка всички констатирани несъответсвия по отношение на разлики във вида, 

количеството, качеството на предоставените ваучери, в срок до 3 (три) работни дни, 

считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на двустранен констативен 

протокол от представители на двете страни. 

 

************************************************************************ 

На основание гореизложените свои констатации и основаните на тях изводи и 

заключения, Комисията приема, че представеното от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ 
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ЕООД Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и следва 

да бъде допуснато до оценка и класиране. 

 

VI. Въз основа на така приетото от нея решение, Комисията пристъпи към оценяване 

на разгледаната и допусната оферта на Участника, в съответствие с възприетия от 

Възложителя критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“, 

получавайки следните резултати: 

 

Следвайки последователността на оценяване по отделните показатели, разписани в 

утвърдената за целите на настоящата процедура Методика за оценка на офертите, 

Комисията пристъпи към оценка на разглежданото Предложение по показатели „Срок за 

изпълнение на конкретна заявка“ (Сри) и „Брой търговски обекти на територията на 

гр. София, които приемат емитираните ваучери за работно облекло“ (Брто). 

 

1. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател „Срок за 

изпълнение на конкретна заявка“ (Сри) се изчислява по следната формула: 

 

              Сри. min 

Сри =  (---------------) х 100,  

                 Сри.съотв.           

 

където:  

Cри.min  - най-краткият предложен срок за извършване на услугите по отпечатване на 

ваучерите и доставката им, в работни дни (не по-дълъг от 5 (пет) работни дни); 

Cри.съотв – предложен срок за извършване на услугите по отпечатване на ваучерите и 

доставката им от съответния Участник, чиято оферта се оценява, в работни дни. 

 

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 

оценяемото Предложение, направено от Участника, Комисията получи следния резултат: 

Оценка на „Содексо Пасс България“ ЕООД по показател „Срок за изпълнение на 

конкретна заявка“:  

 

              3 раб. дни 

Сри = ----------------- x 100 = 100 т. 

            3 раб. дни 

 

2. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател Брто – „Брой 

търговски обекти на територията на гр. София, които приемат емитираните 

ваучери за работно облекло“ се изчислява по следната формула: 

 

          Брто. съотв. 

Брто =  (----------------) х 100,  

                 Брто. max           

 

където: 

Брто. max – максималния брой търговски обекти, посочен от Участник в поръчката, с 

които има сключени договори за приемане на емитираните от него ваучери за работно 

облекло; 

Брто. съотв. – броя на посочените от оценявания Участник търговски обекти, с които 

той има сключени договори за приемане на емитираните от него ваучери за работно 

облекло. 
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При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 

оценяемото Предложение, направено от Икономическия оператор, Комисията получи 

следния резултат: 

 

Оценка на „Содексо Пасс България“ ЕООД по показател „Брой търговски обекти 

на територията на гр. София, които приемат емитираните ваучери за работно 

облекло“:  

 

               224 бр. 

Брто = ------------ x 100 = 100 т. 

    224 бр. 

 

*********************************************************************** 

 

VII. Съобразно одобрената от Възложителя и влязла в сила Методика за определяне 

на комплексната оценка на офертите, оценката на конкретен Участник по показател 

„Предлагана цена/комисионна“ се изчислява по следната формула: 

 

            ПЦк min 

ПЦк =  (---------------) х 100, където: 

                  ПЦксъотв.           

 

ПЦк min.  - най-ниската комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, която 

не включва номиналната им стойност, предложена от Участник в поръчката. 

ПЦк съотв – предложената комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, 

която не включва номиналната им стойност от съответния Участник, чиято оферта се 

оценява. 

 

При спазване и прилагане на така посочената формула конкретно по отношение на 

ценовото предложение, направено от единствения подал оферта и допуснат до този етап на 

оценка Участник, Комисията получи следните резултати: 

 

Финансова оценка на офертата на „Содексо Пасс България“ ЕООД: 

 

          213,36 лв. 

ПЦк = ---------------- х 100  = 100 т. 

  213,36 лв. 

 

*********************************************************************** 

 

VIII. Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на обсъжданата оферта 

съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, при която 

комплексната оценка (КО) се получава въз основа на сбора от стойностите на техническата 

и финансовата оценка, а именно: 

 

КО = Сри х 20% + Брто х 30% + ПЦк х 50% = ....... бр. точки 

 

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 

предложението на „Содексо Пасс България“ ЕООД, Комисията получи следните резултати: 

 

Обща (комплексна) оценка на офертата на Участника: 

 

КО = 100 т. х 20% + 100 т. х 30% + 100 т. х 50% = 100 точки. 
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VIII. Въз основа на получените резултати, Комисията прави следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с обща (комплексна) 

оценка от 100 точки. 

 

IX. На основание така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор за изпълнение на дейностите и услугите, възлагани с настоящата 

обществена поръчка, имаща за предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка 

на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски 

градини и работещите в детската кухня на територията на Район Младост – СО”, с 

класирания на първо място Участник, а именно:  

 

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

 

*** Обстоятелството, че провежданата обществена поръчка за избор на Изпълнител, 

посредством събиране на оферти с обява, реда и условията за която са регламентирани в 

Глава 26та от ЗОП, не попада в обхвата на процедурите по смисъла на чл. 18, ал. 1 от 

ЗОП, а по характера си представлява особен ред за възлагане на обществени поръчки 

със стойност по чл. 20, ал. 3 от с.з., изключва възможността за обжалването й по реда 

на Глава 27ма на ЗОП. 

 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на 

Възложителя заедно с цялата документация на 19.12.2018 г., за утвърждаване на основание 

чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  Кристина Гергинова …………………….......... 

        (п)  

 

Членове:    

 

1. Евелина Станчева ............................................................... 

      (п)  

 

2. Мария Недялкова ................................................................ 

      (п)  

 
 

 

 

 

 

 

 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия регламент 

за защита на личните данни  


