
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от 
ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до 

пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО“ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №3 
 

отразяващ работата на Комисията, назначена за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до 

пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО“, открита с Решение № РМЛ19-ДИ05-
220/20.05.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост - СО 

 
 

Днес, 23.07.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 
Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1 се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-17/11.06.2019 г. на ВрИД Кмет на Район 
Младост със задача да извърши преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за 
участие в процедура Публично състезание по реда и при условията на Глава 25та от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до пунктовете ѝ на 
територията на Район Младост - СО“, открита с Решение № РМЛ19-ДИ05-
220/20.05.2019 г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 

Председател: ланш. арх. Мария Грозева – Заместник – кмет на Район Младост - СО 
 

Членове:  
1. Кристина Гергинова – Началник отдел „ПОЧР“ в администрацията на Район 

Младост - СО; 

2. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост 
- СО; 

3. Ваня Дилкова  – Главен счетоводител на Район Младост-СО; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

нейно закрито заседание, което обстоятелство предпоставя наличието на кворум и 
мнозинство за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя 

След така направената констатация, досежно пълнотата на състава на настоящия 
помощен орган, важима за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на 
процедурата, Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа. 

 
I. На основание Решенията, приети от нея на проведеното предходно заседание и  

обективирани в Протокол №2 от 11.07.2019 г., отразяващи изразеното от нея становище 
и направено до Възложителя предложение и двамата Участници, подали оферти в 
процедурата, а именно: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ и „Аллур“ ООД да бъдат 
допуснати до етап преглед по същество и анализ на представените от тях 
Технически предложения, Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя, 
продължи работата в настоящето заседание, целта на което е да се разгледат допуснатите 
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Технически предложения, с оглед тяхната пълнота и съответствие с изискванията и 
конкретните условия на Възложителя, обективирани в Обявлението за поръчка, 
Документацията по процедурата и Техническата спецификация за изпълнението на 
дейностите, предмет на възлагане, както и евентуалната им последваща оценка, съобразно 
отделните технически показатели от одобрената конкретно за настоящата процедура 
Методика за комплексна оценка на офертите. 

 

II. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към 
самостоятелен и независим преглед на Техническите предложения на допуснатите 
Участници, следвайки при разглеждането и краткото им описание поредността на 
първоначално подадените оферти, а именно: 

 
II.А. Техническо предложение, съдържащо се в офертата на ЕТ „МАКЕДОНИЯ 

– ИВАН ДАНЬОВСКИ“ - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1063 от 10.06.2019 г.: 
 

След извършена от нейна страна проверка, досежно обхвата на документите, 
формиращи Техническото предложение на ЕТ „Македония – Иван Даньовски“, Комисията 
установи, че формално 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. 2.3. 
от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 
тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  
процедурата образец №2; 

б) Списък на доставчиците на основните видове хранителни продукти, попълнен по 
обр. №3 от Документацията, одобрена от Възложителя за целите на настоящето възлагане, 
отразената в който информация е и обект на оценка по два от показателите, съобразно 
утвърдената Методика за оценка на офертите.  

В съответствие с изискванията, разписани в текста на т. 3.1.2. от Раздел IV на 
Указанията за участие, списъкът по обр. №3 е представен и на електронен носител в два 
варианта: (1) в копируем и нередактируем pdf формат и (2) в Word формат. 

в) 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 от Едноличния търговец по образец №5. 

Комисията констатира, че не е представена декларация за конфиденциалност на 
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (посочена в Раздел IV, т. 2.3.3. от 
Указанията за участие), която по характера си не е задължителен документ от офертата и 
представянето ѝ е въпрос на лично, субективно решение на самия Участник. 

В приложение, по собствена преценка и без същите да са нормативно изискуеми 
след промяната на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, считано от 01.03.2019 г. и отмяна на 
условията, които се съдържаха в текстовете на букви „в“ и „г“ на същата тази норма (към 
което законово положение Възложителят стриктно се е придържал), Икономическят 
оператор е представил: 

- декларация, с посочено правно основание за издаването ѝ нормата на чл. 39, ал. 3, 
т. 1, б „в“ (която, както вече бе отбелязано по-горе е отменена, считано от 01.03.2019 г.), в 
текста на която е обективирано волеизявление за съгласието на Участника с клаузите на 
приложения като част от Документацията проект на договор; 
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- декларация, сочена като такава по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „г“ (отм.), в която е отразено 
съгласието на Едноличния търговец валидността на представената от него оферта да е за 
период от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствието на 
Техническото предложение на допуснатия Участник с изискванията за пълнота на офертата 
от гледна точка изискуемото ѝ съдържание, разписано в нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. 
от Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 
Предложението за изпълнение на поръчката и Списъка на доставчиците на основните 
видове хранителни продукти, представени като част от Техническото предложение  на ЕТ 
„Македония – Иван Даньовски“, установявайки следното:  

 

1. Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което са 
обективирани следните данни, информация и декларации: 

 Отразен е поеманият от Икономическия оператор ангажимент, в хипотеза на 
определянето му за Изпълнител, да осъществява предмета на поръчката в пълно 
съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и на 
законодателството в областта на доставките и търговията с хранителни продукти. 

 Отразена е и декларация, според която доставяните от Стопанския субект 
хранителни продукти ще бъдат придружени със съответните документи за произход и за 
съответствието и безопасността им. 

 Обективирано е волеизявление, според което подлежащите на доставка от страна 
на Едноличния търговец хранителни продукти: 

-  ще бъдат първо качество и с доказан произход;  

- ще отговарят на нормативно установените изисквания за качество и безопасност 
при употреба от крайни потребители; 

- ще отговарят на санитарните, ветеринарните, хигиенните и други норми, 
установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от 
специализирани държавни органи (БАБХ, РЗИ и др), както и 

- ще отговарят на изискванията на Възложителя за качество и доставка на 
продуктите, посочени в Техническата спецификация от Документацията за участие. 

 Участникът е гарантирал, че всеки доставен от него продукт ще бъде с остатъчен 
срок на годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на 
доставка.  

 Икономическият оператор е поел задължение всяка извършвана от него доставка 
да се съпровожда от търговски документ, съдържащ следната информация:  

- вид на хранителните продукти; 

- количество - килограм, литър, бройка, връзка; 

- производител; 

- номер на партида; 

- регистрационен номер на предприятието доставчик; 

- дата на производство; 

- сертификат за произход и качество или друг аналогичен документ за хранителни 
продукти, съгласно изискванията на Закона за храните. 

 От страна на Едноличния търговец е поето и задължение, според което за целия 
срок на договора ще доставя хранителни продукти от доставчиците, които е посочил, 
съгласно приложения списък на доставчици на основните видове хранителни продукти 
(попълнен по обр. №3).  



4 
 

 Поет е също така и ангажимент при невъзможност за доставка на един или повече 
продукт/стока от посочените в обр. 3 търговски марки, поради независещи от Участника 
причини (поради несъстоятелност на производителя, спиране на производството и други 
подобни), да доставя стоки от резервния производител/търговец, с еквивалентно качество. 

В допълнение, Икономическият оператор е декларирал, че предложените от него 
доставчици съответстват напълно на техническите изисквания на Възложителя за 
изпълнение на поръчката, подробно разписани в Техническите спецификации от 
Документацията по процедурата. 

 Отразено е и правеното от Едноличния търговец потвърждение на срока за 
изпълнение на договора, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
сключването му, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен лимит, в 
размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата. 

 Оферираният от Стопанския субект срок за реакция в случай на възникнали 
проблеми със заявените продукти е съобразно указанията на Възложителя, а именно: до 
8:15 ч. в деня на доставката. 

 Участникът се е ангажирал да извършва доставките на заявените количества 
хранителни продукти съобразно посочен от Възложителя график, със специализирани за 
това транспортни средства, Франко местонахождението на Детската кухня, а доставката 
(транспортирането) на приготвената храна - в отделните ѝ пунктове на територията на 
Район Младост, Столична община. 

 
2. Участникът е представил Списък на доставчиците на основните видове 

хранителни продукти, които предвижда да доставя в изпълнение на основната част на 
възлагането, предмет на настоящата обществена поръчка, попълнен по одобрения като част 
от Документацията по процедурата обр. №3. 

Извършеният от страна на Комисията обстоен и експертен прочит на 
съдържателната част от обсъждания обр. №3, обективираща конкретно посочените 
от ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ доставчици на хранителните продукти, които 
предлага за изпълнение на поръчката (основни и резервни), както и конкретната 
страна на произход на отделните хранителни продукти, предмет на доставка, 
обосновава заключението ѝ, че Икономическият оператор е представил изискуемата 
информация некоректно, по начин препятстващ възможността ѝ за обективно 
вярна, непредпоставяща тълкуване и съобразена с основните принципи на чл. 2, ал. 1, 
т. 1 и т. 2 от ЗОП преценка за начина, по който предложението да бъде подведено под 
отделните технически показатели за оценка, съобразно утвърдената за целите на 
процедурата Методика за комплексна оценка на офертите. 

Конкретните си и аргументирани мотиви за обосноваване на така направеното 
от нея заключение, Комисията основава на следните свои констатации, направени 
при запознаването ѝ със същностното съдържание на обсъждания Списък на 
доставчиците и анализа ѝ на данните, оферирани от Участника, а именно: 

 

Видно от текстовото съдържание на обсъждания Списък на доставчиците на 
основните видове хрантелни продукти, Участникът неправилно, игнорирайки ясно 
дадените от Възложителя указания за начина на отразяване на релевантните и 
относими данни и информация в таблицата от документа, е попълнил всички колони 
от 3 до 8 (с изключение на полето, касаещо страната на произход на ванилията, 
предлагана от посочения резервен доставчик). 

Одобрявайки обсъждания образец, неразделна част от Документацията по 
процедурата, Възложителят, целейки максимална яснота и разбираемост от страна 
на Участниците, респ. оказвайки им максимално съдействие за точното, вярно и 
коректно попълване от тяхна страна на изискуемите данни в таблицата от 
обсъждания Списък (които са относими и свързани и с оценката по два от 
показателите от Методиката), в три последователни пояснителни точки, следващи 
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визираната таблица от т. 1 на документа, детайлно точно е разяснил начина, по 
който следва да бъдат отразени конкретните предложения досежно доставчиците 
на отделните хранителни продукти и страната им на произход, както и 
санкционните последици при несъобразяването и неспазването на така дадените 
указания. 

Съгласно т. 2 от въпросните указания за попълване на списъка, 
Икономическите оператори имат възможност да изберат и предложат един от 
следните три варианта на доставчици за всеки хранителен продукт: 

- да предложат основен доставчик, който е производител на храни и резервен 
доставчик – също производител на храни; 

- да предложат основен доставчик - производител на храни и резервен 
доставчик - търговец на храни; 

- да предложат за доставчик единствено търговец на храни. 

Уточнено е също така и че именно в зависимост от избрания вариант, 
Участниците попълват колонките от 3 до 8. 

 

Основавайки се цитираните условия, поставени от Възложителя (които, 
бидейки неоспорени, са влезли в сила и следователно са станали задължителни за 
спазване от страна на Участниците на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП), Комисията 
приема, че с попълването на всички колони от 3 до 8 от списъка, Участник ЕТ 
„Македония - Иван Даньовски“ е предложил едновременно и трите варианта за 
доставка на хранителни стоки (а не само единия от тях, в какъвто смисъл е 
изричното указание на Възложителя, обсъдено по-горе), а именно: едновременна 
доставка от основен доставчик (производител на храни), резервен доставчик 
(производител на храни) и търговец на храни. 

Тук е мястото да се посочи, че така установената некоректност при попълване 
на данните и информацията в обсъждания Списък води не само до неизпълнение на 
обсъжданото, задължително за Участника изискване по процедурата, но предпоставя 
невъзможност за настоящия помощен орган да приложи точно утвърдената за 
целите на възлагането Методика за комплексна оценка на офертите по два от 
показателите ѝ - „Основен доставчик на продукта“ (ОДП) и „Страна на произход на 
продукта“ (СПП), без необходимост от тълкуване действителната воля на 
Икономическия оператор. 

С утвърдената и влязла в сила Документация за участие в процедурата, 
Възложителят е избрал критерий за възлагане (оценка на офертите) „оптимално 
съотношение качество/цена”, с два вида показатели за оценка: (1) Технически – 1.1. 
показател „Страна на произход на продукта“ (СПП), с максимална стойност 100 
(сто) точки и относителна тежест 20% и 1.2. показател „Основен доставчик на 
продукта“ (ОДП), с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 
20% и (2) Финансов показател („Предлагана цена“) с максимална стойност 100 (сто) 
точки и относителна тежест 60%. 

Съобразно утвърдената скала за оценка по показател „Страна на произход на 
продукта“ (СПП), приоритет е даден на оферти, направени от Участници, които 
предвиждат доставки от места, които географски са най-близо до мястото на 
доставка, като с най-висок брой точки се оценяват продукти, с произход Р. България. 

С вторият от техническите показатели - „Основен доставчик на продукта“ 
(ОДП), Възложителят дава предимство на оферти, които предвиждат доставките 
на хранителни продукти да се извършват директно от производителите им и 
съответно се оценяват с най-висок брой точки.  

Видно от посоченото, коректното попълване на таблицата в обр. 3 е от 
съществено значение за правилното и точно прилагане на всеки от обсъдените два 
показателя за оценка на офертите и обратното – попълването на всички полета от 



6 
 

съдържанието на същата тази таблица, релевиращи в тяхната съвкупност към 
всичките три скали за оценка по всеки един от обсъдените технически показатели, 
изправя Комисията пред дилемата коя от тях да приложи. 

Ако Комисията, по свое усмотрение и преценка допусне, че коректно е посочено, 
че и основният и резервният доставчици са производители на храни и постави оценка 
в мексималният ѝ размер (3 т.), подобно нейно тълкуване би поставило в 
неравнопоставено положение другият Участник, който, попълвайки коректно 
изискуемите данни, може да получи по-ниска оценка, бидейки поставен в 
неравнопоставено положение, в противоречие с принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП. Точно обратното, ако се допусне (отново посредством тълкуване на волята 
на Участника), че хранителните продукти ще се доставят единствено от доставчик 
– търговец, то самият Икономически оператор би бил поставен в неблагоприятно 
положение, спрямо неговия конкурент.   

С оглед посоченото, Комисията счита, че попълвайки образец №3 „Списък на 
доставчиците на основните хранителни продукти“ всеки Участник в т. ч. и ЕТ 
„Македония – Иван Даньовски“ носи отговорност и за коректността на посочените 
от него данни, предвид че същите са от съществено значение, тъй като са както 
елемент от оценката на самия Участник, така и са основание за съпоставка с 
данните, посочени от другия Участник. 

В контекста на изложеното, Комисията счита за недопустимо на етап 
преценка съответствие на техническите предложения със заложените изисквания, 
тя да е тази, която да преценява какъв конкретно е статута на основния и резервния 
доставчици, сочени от Участника (производител или търговец). Именно предвид 
невъзможността настоящият помощен орган да прецени кое конкретно предложение 
за доставчик обективира действителната воля на Участника, всяка промяна, в което 
и да е от тези предложения би довела и до промяна в техническото предложение, в 
противоречие с изискванията на закона. Тази конкретно е и причината, поради която 
Комисията счита, че порока в офертата на ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ не 
може да бъде преодолян и чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от 
ППЗОП, по причина на това, че по този начин ще се стигне до промяна на 
техническото му предложение, което е недопустимо на основание чл. 104, ал. 5 от 
ЗОП. 

На следващо място, не без значение е и факта, че процедурата за възлагане на 
обществената поръчка се провежда при стриктно спазване на принципите, 
прогласени в чл. 2 от ЗОП, един от които, както вече бе акцентирано и по-горе, е 
принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация на Участниците. 
Съобразявайки този именно от основните принципи на ЗОП, Комисията за 
провеждане на процедурата следва да прилага един и същ подход спрямо отделните 
Участници при съпоставка на техните предложения с предварително обявените 
условия, като е недопустимо да се привилегирова Участник и същият да бъде 
допуснат до участие в процедурата, при положение, че не е спазил предварително 
обявено изискване, одобрено от Възложителя, което не е оспорено и има 
задължителен характер за неговото спазване, както от страна на Участниците, 
така и от помощния орган, провеждащ процедурата. 

Именно по причина на това, че помощният орган е стриктно обвързан от 
нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагането му, както и от конкретните 
условия, заложени от Възложителя в одобрената от него Документация по 
процедурата, така констатирания порок в Техническото предложение на ЕТ 
„Македония – Иван Даньовски“ не може впоследствие да бъде саниран от настоящата 
Комисия, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите 
на участниците. 

Трябва да се подчертае и това, че всеки Участник носи отговорност за 
изготвяне на своето предложение за изпълнение на поръчката, изцяло съобразявайки 
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се с одобрените и ясно разписани условия на Възложителя в документацията за 
участие, като при констатирани несъответствия и грешки в офертата, Комисията 
не следва да носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на 
Участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 
Недопустимо е също така да се вменява в задълженията на Комисията, респективно 
на Възложителя, да отстранява тези несъответствия с цел допускане Участника до 
крайно класиране. 

 
Отчитайки подробно изложените от нея по-горе обосновани и аргументирани 

доводи и мотиви, основавайки се на рестрикцията, обективирана в т. 3 от одобрените 
от Възложителя указания за попълване на обсъждания Списък, съобразно която 
„Участник, който се е отклонил от вариантите на доставка за продукт по 
предходната точка ………….., се отстранява от участие в процедурата“, Комисията 
счита, че ЕТ „Македония - Иван Даньовски“ не следва да бъде допускан до следващия 
етап на процедурата, а трябва да бъде отстранен от участие, правно основание за 
което намира в нормата на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП. 

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

II.Б. Техническо предложение, съдържащо се в офертата на „АЛЛУР“ ООД - 
оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1064 от 10.06.2019 г.: 

 
След извършена от нейна страна проверка, досежно обхвата на документите, 

формиращи Техническото предложение на „Аллур“ ООД, Комисията установи, че същите 
формално 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. 2.3. от 
Указанията за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 
тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  
процедурата образец №2; 

б) Списък на доставчиците на основните видове хранителни продукти, попълнен по 
обр. №3 от Документацията, одобрена от Възложителя за целите на настоящето възлагане, 
отразената в който информация е и обект на оценка по два от показателите, съобразно 
утвърдената Методика за оценка на офертите.  

В съответствие с изискванията, разписани в текста на т. 3.1.2. от Раздел IV на 
Указанията за участие, списъкът по обр. №3 е представен и на електронен носител в 
копируем и нередактируем pdf формат. 

в) 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 от Управителя на Дружеството по образец №5. 

Комисията констатира, че не е представена декларация за конфиденциалност на 
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (посочена в Раздел IV, т. 2.3.3. от 
Указанията за участие), която по характера си не е задължителен документ от офертата и 
представянето ѝ е въпрос на лично, субективно решение на самия Участник. 

В приложение, по собствена преценка и без същата да е нормативно изискуема след 
промяната на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, считано от 01.03.2019 г. и отмяна на условията, 
които се съдържаха в текста на буква „г“ на същата тази норма (към което законово 
положение Възложителят стриктно се е придържал), Икономическят оператор е представил 
и  декларация,  в текста на която е обективирано волеизявление, според което валидността 
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на представената от „Аллур“ ООД оферта е за период от 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствието на 
Техническото предложение и на този от допуснатите Участници с изискванията за пълнота 
на офертата от гледна точка изискуемото ѝ съдържание, разписано в нормата на чл. 39, ал. 
3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел 
IV, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по 
същество на Предложението за изпълнение на поръчката и Списъка на доставчиците на 
основните видове хранителни продукти, представени като част от Техническото 
предложение  на Дружеството, установявайки следното:  

 

1. Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което са 
обективирани следните данни, информация и декларации: 

 Отразен е поеманият от Икономическия оператор ангажимент, в хипотеза на 
определянето му за Изпълнител, да осъществява предмета на поръчката в пълно 
съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и на 
законодателството в областта на доставките и търговията с хранителни продукти. 

 Отразена е и декларация, според която доставяните от Дружеството хранителни 
продукти ще бъдат придружени със съответните документи за произход и за съответствието 
и безопасността им. 

 Обективирано е волеизявление, според което подлежащите на доставка от страна 
на „Аллур“ ООД хранителни продукти: 

-  ще бъдат първо качество и с доказан произход;  

- ще отговарят на нормативно установените изисквания за качество и безопасност 
при употреба от крайни потребители; 

- ще отговарят на санитарните, ветеринарните, хигиенните и други норми, 
установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от 
специализирани държавни органи (БАБХ, РЗИ и др), както и 

- ще отговарят на изискванията на Възложителя за качество и доставка на 
продуктите, посочени в Техническата спецификация от Документацията за участие. 

 Участникът е гарантирал, че всеки доставен от него продукт ще бъде с остатъчен 
срок на годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на 
доставка.  

 От страна на Дружеството е поето и задължение всяка извършвана от него 
доставка да се съпровожда от търговски документ, съдържащ следната информация:  

- вид на хранителните продукти; 

- количество - килограм, литър, бройка, връзка; 

- производител; 

- номер на партида; 

- регистрационен номер на предприятието доставчик; 

- дата на производство; 

- сертификат за произход и качество или друг аналогичен документ за хранителни 
продукти, съгласно изискванията на Закона за храните. 

 Икономическият оператор е демонстрирал ангажимент за целия срок на договора 
да доставя хранителни продукти от доставчиците, които е посочил, съгласно приложения 
списък на доставчици на основните видове хранителни продукти (попълнен по обр. №3).  

 Поет е също така и ангажимент при невъзможност за доставка на един или повече 
продукт/стока от посочените в обр. 3 търговски марки, поради независещи от Участника 
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причини (поради несъстоятелност на производителя, спиране на производството и други 
подобни), да доставя стоки от резервния производител/търговец, с еквивалентно качество. 

В допълнение, Икономическият оператор е декларирал, че предложените от него 
доставчици съответстват напълно на техническите изисквания на Възложителя за 
изпълнение на поръчката, подробно разписани в Техническите спецификации от 
Документацията по процедурата. 

 Отразено е и правеното от Дружеството потвърждение на срока за изпълнение на 
договора, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му, или до 
изчерпване на определения от Възложителя бюджетен лимит, в размера, посочен в Раздел I, 
т. 5 от Указанията за участие в процедурата. 

 Оферираният от Стопанския субект срок за реакция в случай на възникнали 
проблеми със заявените продукти е съобразно указанията на Възложителя, а именно: до 
8:15 ч. в деня на доставката. 

 Участникът се е ангажирал да извършва доставките на заявените количества 
хранителни продукти съобразно посочен от Възложителя график, със специализирани за 
това транспортни средства, Франко местонахождението на Детската кухня, а доставката 
(транспортирането) на приготвената храна - в отделните ѝ пунктове на територията на 
Район Младост, Столична община. 

 
2. В съответствие с изискванията на Възложителя, спазвайки одобрения за целите на 

настоящата процедура образец №3, Участникът е представил Списък на доставчиците на 
основните видове хранителни продукти, които предвижда да доставя в изпълнение на 
основната част на възлагането, предмет на настоящата обществена поръчка. 

В резултат от  осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и 
анализ на пълнотата, обхвата, съдържанието и коректността на попълването на 
таблицата в т. 1 от съдържанието на обсъждания Списък на доставчиците 
(отразените в който данни са пряко свързани и с оценяването по два от показателите от 
утвърдената за целите на процедурата Методика за комплексна оценка на офертите), 
представен като част от Техническото предложение на „Аллур“ ООД, Комисията 
установи, че документът в неговата цялост отговаря в максимална степен на 
изискванията на Възложителя. Разглежданият Списък (в обсъжданата му част) е 
попълнен коректно, детайлно и точно, като подробно, при спазване на указанията, 
съдържащи се в трите поредни точки след таблицата на въпросната т. 1, 
Икономическият оператор е индивидуализирал съответния доставчик, който ще ползва за 
доставка, както и страната на произход на всеки един от хранителните продукти, които 
предлага.  

 

На основание гореизложените свои констатации и основаните на тях изводи и 
заключения, Комисията приема, че представеното от „АЛЛУР“ ООД Техническо 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато 
до оценка по техническите показатели, съобразно утвърдената Методика за оценка 
на офертите. 

 
************************************************************************ 
 
III.  Въз основа на приетите от нея Решения, обективирани в предходния Раздел (II), 

Комисията пристъпи към оценяване на единствената допусната оферта на Участник 
„Аллур“ ООД в съответствие с възприетия от Възложителя критерий за възлагане – 
„оптимално съотношение качество/цена“, получавайки следните резултати: 

 

III.1. Следвайки последователността на оценяване по отделните показатели, 
разписани в утвърдената за целите на настоящата процедура Методика за оценка на 
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офертите, Комисията пристъпи към оценка на разглежданото Предложение по Показател 
„Страна на произход на продукта“ (СПП). 

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

определяне на комплексната оценка на офертите, при оценката по показател „Страна на 
произход на продукта“ (СПП), Участниците получават точки за всеки оценен хранителен 
продукт, при спазване на следната скала за оценка: 

 

 
ПОКАЗАТЕЛ „СТРАНА НА ПРОИЗХОД НА ПРОДУКТА“ 

Максимален брой 
точки, с който може 

да бъде оценено 
конкретно 

предложение за 
отделен хранителен 

продукт  – 3 

Страна на произход на хранителния продукт – Република 
България 

3 т. 

Страна на произход на хранителния продукт – страна-членка на 
Европейския съюз 

2 т. 

Страна на произход на хранителния продукт – страна извън 
Европейския съюз 

1 т. 

 

Конкретният брой точки за всяка оферта по този показател се изчислява по следната 
формула: 

 
               СППn 
СПП = -------------- x 100 = .......бр. точки, 
            СППmax 
 

където: 

СПП – оценката по този показател на оценяваната оферта; 

СППn – сбора точки получен от оценяемата по този показател оферта, след оценка 
на всеки един от хранителните продукти; 

СППmax – максималният брой точки, получен от конкретна, оценяема по този 
показател оферта, след оценка на всеки един от хранителните продукти. 

 

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 
оценяемото Предложение, направено от Участника, Комисията получи следния резултат: 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Страна на произход на 

продукта  
Брой точки 

1.  Хляб Р. България 3 т. 

Група „Месо и месни продукти“ 
1. Пуешко бутче Р. България 3 т. 
2. Патешко месо Р. България 3 т. 
3. Пилешко бутче Р. България 3 т. 
4. Пилешко филе Р. България 3 т. 
5. Пилешко филе Р. България 3 т. 
6. Телешко месо, шол Р. България 3 т. 
7. Свински шол Р. България 3 т. 
8. Агнешко месо Р. България 3 т. 
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9. Заешко месо Р. България 3 т. 

10. Яйца кокоши Р. България 3 т. 

Група „Риба и рибни продукти“ 

1. Риба сьомга  Норвегия 1 т. 

2. Риба ХЕК  Аржентина 1 т. 

3. Риба Мерлуза  Аржентина 1 т. 

4. Риба ХЕК  Аржентина 1 т. 

Група „Мляко и млечни продукти“ 

1. Прясно мляко  Р. България 3 т. 

2. Кисело мляко  Р. България 3 т. 

3. Сирене „Краве”  Р. България 3 т. 

4. 
Кашкавал от краве 

мляко  
Р. България 3 т. 

5. 
Извара от обезмаслено 

мляко 
Р. България 3 т. 

6. Масло Р. България 3 т. 

Група „Трайни продукти и консерви“  

1. Брашно тип 500  Р. България 3 т. 

2. Грис  Р. България 3 т. 

3. Нишесте  Р. България 3 т. 

4. Олио Р. България 3 т. 

5. Захар Р. България 3 т. 

6. Сол йодирана готварска Р. България 3 т. 

7. Фиде Р. България 3 т. 

8. Спагети  Р. България 3 т. 

9. Кус- кус  Р. България 3 т. 

10. Юфка домашна  Р. България 3 т. 

11. Бисквити  Р. България 3 т. 

12. Овесени ядки  Р. България 3 т. 

13. Ориз  Р. България 3 т. 

14. Бял сух боб, лющен Р. България 3 т. 

15. Леща лющена  Р. България 3 т. 

16. Жито/Грухана пшеница  Р. България 3 т. 

17. Нахут  Р. България 3 т. 

18. Киноа  Р. България 3 т. 

19 Елда  Р. България 3 т. 

20. Червен пипер Р. България 3 т. 
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21. Ванилия  Р. България 3 т. 

22. Джоджен  Р. България 3 т. 

23. Чубрица суха  Р. България 3 т. 

24. Целина бр. (суха) Р. България 3 т. 

25. Хлебна сода Р. България 3 т. 

Група „Замразени и преработени плодове и зеленчуци“ 

1. Замразени броколи  Р. България 3 т. 

2. Замразен карфиол  Р. България 3 т. 

3. Зелен фасул  замразен  Р. България 3 т. 

4. Замразен грах  Р. България 3 т. 

5. Замразена царевица  Р. България 3 т. 

6. Замразени тиквички  Р. България 3 т. 

7. Замразен спанак  Р. България 3 т. 

8. Замразен пипер ивица  Р. България 3 т. 

9. Замразен микс зеленчуци  Р. България 3 т. 

10. Консервирани домати  Р. България 3 т. 

11. Конфитюр  Р. България 3 т. 

12. Компот от праскови Р. България 3 т. 

13. Компот  от круши Р. България 3 т. 

Група „Плодове и зеленчуци“ 

1. Пипер (червен) Р. България 3 т. 

2. Домати  Р. България 3 т. 

3. Картофи  късни  Р. България 3 т. 

4. Картофи ранни пресни Р. България 3 т. 

5. Зеле бяло  Р. България 3 т. 

6. Кромид лук   Р. България 3 т. 

7. Тиквички  Р. България 3 т. 

8. Карфиол пресен   Р. България 3 т. 

9. Броколи Гърция 2 т. 

10. Цвекло червено   Р. България 3 т. 

11. Моркови пресни  Р. България 3 т. 

12. Праз  Р. България 3 т. 

13. Магданоз Р. България 3 т. 

14. Целина  Р. България 3 т. 

15. Копър Р. България 3 т. 
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16. Киви Гърция 2 т. 

17. Авокадо  Перу 1 т. 

18. Ябълки пресни Р. България 3 т. 

19. Банани  Еквадор 1 т. 

20. Пъпеши  Р. България 3 т. 

21. Тикви  Р. България 3 т. 

22. Кайсии пресни  Р. България 3 т. 

23. Праскови пресни  Р. България 3 т. 

24 Нектарини  Р. България 3 т. 

25. Круши Р. България 3 т. 

26. Портокали  Гърция 2 т. 

27. Мандарини  Гърция 2 т. 

28. Лимони  Гърция 2 т. 

Общ брой точки: 244 т. 

 

Оценка на „Аллур“ ООД по показател „Страна на произход на продукта“:  

 
              244 т. 
СПП = -------------- x 100 = 100 точки 
            244 т. 
 
*********************************************************************** 
 

III.2. Продължавайки да спазва и прилага 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 Показател „Основен доставчик на продукта“ (ОДП). 

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

определяне на комплексната оценка на офертите, при оценката по показател „Основен 
доставчик на продукта“ (ОДП), Участниците получават точки за всеки оценен 
хранителен продукт, при спазване на следната скала за оценка: 

 

 
ПОКАЗАТЕЛ „ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТА“ 

Максимален брой 
точки, с който може 

да бъде оценено 
конкретно 

предложение за 
отделен хранителен 

продукт  – 3 

Хранителният продукт ще се закупува директно от 
производителя (важимо и за основния и за резервния доставчик на 
Изпълнителя) 

3 т. 

Хранителният продукт ще се закупува от основен доставчик, 
който е производител, но за резервен доставчик ще се ползва 
търговец на храни 

2 т. 
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Хранителният продукт ще се закупува единствено от търговец 
на храни 

1 т. 

 

Конкретният брой точки за всяка оферта по този показател се изчислява по следната 
формула: 

               ОДПn 
ОДП = -------------- x 100 = .......бр. точки, 
           ОДПmax 
 
където: 

ОДП – оценката по този показател на оценяваната оферта; 

ОДПn – сбора точки получен от оценяемата по този показател оферта, след оценка на 
всеки един от хранителните продукти; 

ОДПmax – максималният брой точки, получен от конкретна, оценяема по този 
показател оферта, след оценка на всеки един от хранителните продукти. 

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

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

№ 
Наименование на 

продукта 
Страна на произход на 

продукта  
Брой точки 

1.  Хляб Производител на храни 3 т. 

Група „Месо и месни продукти“ 
1. Пуешко бутче Производител на храни 3 т. 
2. Патешко месо Производител на храни 3 т. 
3. Пилешко бутче Производител на храни 3 т. 
4. Пилешко филе Производител на храни 3 т. 
5. Пилешко филе Производител на храни 3 т. 
6. Телешко месо, шол Производител на храни 3 т. 
7. Свински шол Производител на храни 3 т. 
8. Агнешко месо Производител на храни 3 т. 
9. Заешко месо Производител на храни 3 т. 

10. Яйца кокоши Производител на храни 3 т. 

Група „Риба и рибни продукти“ 

1. Риба сьомга  Производител на храни 3 т. 

2. Риба ХЕК  Производител на храни 3 т. 

3. Риба Мерлуза  Производител на храни 3 т. 

4. Риба ХЕК  Производител на храни 3 т. 

Група „Мляко и млечни продукти“ 

1. Прясно мляко  Производител на храни 3 т. 

2. Кисело мляко  Производител на храни 3 т. 

3. Сирене „Краве”  Производител на храни 3 т. 

4. 
Кашкавал от краве 

мляко  
Производител на храни 3 т. 

5. Извара от обезмаслено Производител на храни 3 т. 
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мляко 

6. Масло Производител на храни 3 т. 

Група „Трайни продукти и консерви“  

1. Брашно тип 500  Производител на храни 3 т. 

2. Грис  Производител на храни 3 т. 

3. Нишесте  Производител на храни 3 т. 

4. Олио Производител на храни 3 т. 

5. Захар Производител на храни 3 т. 

6. Сол йодирана готварска Производител на храни 3 т. 

7. Фиде Производител на храни 3 т. 

8. Спагети  Производител на храни 3 т. 

9. Кус- кус  Производител на храни 3 т. 

10. Юфка домашна  Производител на храни 3 т. 

11. Бисквити  Производител на храни 3 т. 

12. Овесени ядки  Производител на храни 3 т. 

13. Ориз  Производител на храни 3 т. 

14. Бял сух боб, лющен Производител на храни 3 т. 

15. Леща лющена  Производител на храни 3 т. 

16. Жито/Грухана пшеница  Производител на храни 3 т. 

17. Нахут  Производител на храни 3 т. 

18. Киноа  Производител на храни 3 т. 

19 Елда  Производител на храни 3 т. 

20. Червен пипер Производител на храни 3 т. 

21. Ванилия  Производител на храни 3 т. 

22. Джоджен  Производител на храни 3 т. 

23. Чубрица суха  Производител на храни 3 т. 

24. Целина бр. (суха) Производител на храни 3 т. 

25. Хлебна сода Производител на храни 3 т. 

Група „Замразени и преработени плодове и зеленчуци“ 

1. Замразени броколи  Производител на храни 3 т. 

2. Замразен карфиол  Производител на храни 3 т. 

3. Зелен фасул  замразен  Производител на храни 3 т. 

4. Замразен грах  Производител на храни 3 т. 

5. Замразена царевица  Производител на храни 3 т. 

6. Замразени тиквички  Производител на храни 3 т. 
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7. Замразен спанак  Производител на храни 3 т. 

8. Замразен пипер ивица  Производител на храни 3 т. 

9. Замразен микс зеленчуци  Производител на храни 3 т. 

10. Консервирани домати  Производител на храни 3 т. 

11. Конфитюр  Производител на храни 3 т. 

12. Компот от праскови Производител на храни 3 т. 

13. Компот  от круши Производител на храни 3 т. 

Група „Плодове и зеленчуци“ 

1. Пипер (червен) Производител на храни 3 т. 

2. Домати  Производител на храни 3 т. 

3. Картофи  късни  Производител на храни 3 т. 

4. Картофи ранни пресни Производител на храни 3 т. 

5. Зеле бяло  Производител на храни 3 т. 

6. Кромид лук   Производител на храни 3 т. 

7. Тиквички  Производител на храни 3 т. 

8. Карфиол пресен   Производител на храни 3 т. 

9. Броколи Търговец на храни 1 т. 

10. Цвекло червено   Производител на храни 3 т. 

11. Моркови пресни  Производител на храни 3 т. 

12. Праз  Производител на храни 3 т. 

13. Магданоз Производител на храни 3 т. 

14. Целина  Производител на храни 3 т. 

15. Копър Производител на храни 3 т. 

16. Киви Търговец на храни 1 т. 

17. Авокадо  Търговец на храни 1 т. 

18. Ябълки пресни Производител на храни 3 т. 

19. Банани  Търговец на храни 1 т. 

20. Пъпеши  Производител на храни 3 т. 

21. Тикви  Производител на храни 3 т. 

22. Кайсии пресни  Производител на храни 3 т. 

23. Праскови пресни  Производител на храни 3 т. 

24 Нектарини  Производител на храни 3 т. 

25. Круши Производител на храни 3 т. 

26. Портокали  Търговец на храни 1 т. 

27. Мандарини  Търговец на храни 1 т. 
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28. Лимони  Търговец на храни 1 т. 

Общ брой точки: 247 т. 

 

Оценка на „Аллур“ ООД по показател „Основен доставчик на продукта “:  

 
              247 т. 
ОДП = -------------- x 100 = 100 точки 
            247 т. 
 
*********************************************************************** 
 
IV. След като Комисията разгледа и оцени Техническото предложение на 

единствения допуснат до техническа оценка Участник, които ѝ действия са отразени 
подробно в настоящия Протокол, взе решение да оповести и уведоми Участниците в 
процедурата, а също и всички останали заинтересовани лица, че на 05.08.2019 г., от 10:00 
часа, в заседателната зала, находяща се в административната сграда на Район Младост - 
СО, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, ще пристъпи към отваряне на плика, 
съдържащ ценовите параметри за изпълнение на поръчката, предлагани от допуснатия 
Участник, чието Техническо предложение е разгледано и оценено.  

Пликът с предлаганите ценови параметри от офертата на Участника, който не 
отговаря на изискванията на Възложителя, няма да бъде отворен. 
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