
СРЕАНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

П Р О Т О К О Л 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С 

ПРЕДМЕТ: ,Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУ „Възраждане" -
гр. Русе" 

Днес, 27.02.2015 год., се състави настоящият протокол за отваряне, разглеждане, оценка и 
класиране на подадените писмени оферти за участие в Публична покана, публикувана на сайта на АОП с 
ID № 9038796 на 11.02.2015 г. с предмет: „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти 
клас на СОУ „Възраждане" - гр. Русе", от комисия, назначена със Заповед № 616 / 11.02.2015 г. на 
Директора на СОУ „Възраждане" - гр. Русе, в състав, както следва : 

Председател: 
1. Ивелина Илиева Денева - ПДАСД 

Членове : 
2. Наталия Иванова Петрова - специалист по технологии 
3. Галина Денева Иванова - касиер-домакин 

На комисията е възложено да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите писмени оферти от 
участниците за изпълнение на посочената горе публична покана. 

I» Обща информации 
На основание Заповед № 616 / 11.02.2015 г. за дата и час на публичното заседание за отваряне на 

постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: : „Доставка на закуски за учениците от първи 
до четвърти клас на СОУ „Възраждане" - гр. Русе" бяха определени 25.02.2015 г. от 13,00 часа. 

Определените в заповедта за назначаване членове на комисията се събраха в пълен състав и 
започнаха своята работа на 25.02.2015 г. в 13,00 ч., в сградата на СОУ „Възраждане" - гр. Русе, ул. 
"Студентска" № 2, със задача - получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
обществена поръчка с предмет: : „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на 
СОУ „Възраждане" - гр. Русе". 

След получаване на офертите и откриване на публичното заседание, членовете на комисията 
подписаха саморъчно декларации за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, 
съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 2 от ЗОП. Членовете на комисията констатираха следното: 

Публична покапа с уникален код ID № 9038796 от 11.02.2015 г. е публикувана в Портала за 
обществените поръчки на АОП и в сайта на СОУ „Възраждане", в раздела „Профил на купувача", като 
същата е била публично достъпна в периода от 11.02.2015 г. до 23.02.2015 г., 23:59 часа. Спазени са 
изискванията за минималния срок за публичен достъп до поканата. 

Комисията установи, че до определения в Публичната покана срок за получаване на оферти - ! 6,00 
часа на 23.02.2015 г., е постъпил 1 /една/ оферта за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма 
„а" от ЗОГ1 с предмет: „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУ 
„Възраждане" - гр. Русе", както следва: 

1. ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев", гр. Русе, с вх. № 809 / 23.02.2015 г., 10,10 часа; 

Офертата е постъпила в непрозрачен запечатан плик и заведена в деловодството на СОУ 
..Възраждане" - гр. Русе, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване. 

Длъжностните лица извършиха оглед на представения плик и констатираха неговата цялост и липса на 

каквито и да е механични въздействия върху него, т.е. пликът е запечатан и неповреден. За удостоверяване 

на този факт длъжностните лица положиха своите подписи върху получения плик. 



На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите не присъства представител 
на участника ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев". Не присъстваха и представители на средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда и условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 
Комисията отвори постъпилата оферта, като след отварянето й обяви ценовото предложение на 

участника, а именно: 

1. ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев", с ценово предложение, както следва: 
Обща предлагана цена за меню в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 

9,00 лв. (девет лева) с ДДС. 
С това действие приключи публичната част по отваряне на постъпилата оферта и комисията 

продължи своята работа при затворени врати. 

П. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата по отношение на липсващи документи 
или документи, несъответстващи на критериите за подбор или на изискванията на възложителя и 
публичната покана. 

При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника ЕТ „ЗОРИ - Русе -
Зори Мирчев" комисията констатира, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи 
се в офертата са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на 
Възложителя. 

Констатира се, че пликът съдържа следните документи : 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; 

2. Приложение № 1 - Представяне на участника, вкл. Удостоверение № 

20150217154001/17.02.2015 г. от Агенция по вписванията за регистрация в търговския регистър 

- оригинал, заверено копие на Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, заверено копие на 

Удостоверение за регистрация № 05509/28.03.2014 г. за вписване в Регистъра на обектите за 

производство на храни и за търговия с храни; 

3. Приложение № 3 - Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

възложат на подизпълнител; 

4. Приложение № 4 - Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора; 

5. Приложение № 5 - Списък на изпълнените през последните три години доставки, вкл. 

приложени заверени копия на договори за изпълнени доставки на закуски; 

6. Приложение № 6 - Предложение за изпълнение на поръчката, вкл. Технологична документация 

и Работна програма; 

7. Приложение № 7 - Ценово предложение в оригинал; 

8. Приложение № 8 - декларация за съгласие на подизпълнител, вкл. заверено копие на договор за 

доставка с подизпълнителя; 

9. Приложение № 9 - подписан и подпечатан проект на договор за доставка на закуски, вкл. 

документ за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 - свидетелство за съдимост , 

както и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП. 

Относно Предложението за изпълнение на поръчката от ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев 
комисията установи следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката - Приложение № 6, участникът ЕТ 
„ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев" е приложил: Технологична документация за закуските и Работна 
програма. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените 
документи към Приложение №6 - Предложение за изпълнение на поръчката. 



При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката, се установи, че участникът е 
посочил следните предложения, които подлежат и на оценка, съгласно утвърдената от Възложителя 
методика за оценка на офертите, а именно: 
- Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, 
в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след 
извършването й - 10 /десет/ минути или 0,166/6/ астрономически часа; 
- Относно технологичната документация за закуските на участника ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев": 
При прегледа на Технологичната документация за закуските комисията установи, че същата 
съответства напълно на изискванията на Възложителя. Също така е приложил документ за храните, 
които не са произведени от участника за влаганите продукти, произведени по БДС, отговарящи на 
Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 
2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения и училищата, каквото е изискването на Възложителя. 
- Относно Работната програма на участника ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев" : 

Участникът в своята Работна програма е представил подход и стратегия за изпълнение на 
поръчката, като е описал последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него 
дейности. Описал е всяка една от дейностите и е определил тяхната последователност и 
продължителност. На следващо място е представил обосновка на срока за реакция за отстраняване на 
установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на 
доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й, който е обвързан с 
фактически обстоятелства, както и своята ресурсна обезпеченост, включваща описание на 
служителите, ангажирани с изпълнението на поръчката, както и организационната структура -
технически съоръжения и производствени помещения. 

След анализа на представените Технологична документации и Работна програма комисията 
установи пълно съответствие на представените документи с изискванията на Възложителя. 

Относно Ценовото предложение на ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев" комисията установи 
следното: 

Така представена офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност 
и съдържание на Приложение № 7 - Ценово предложение, като същото е попълнено, подписано и 
подпечатано. 

Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и установи, че са посочени следните 
предложения, които подлежат и на оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка 
на офертите, а именно: 

Обща предлагана цена за меню в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) без ДДС 
или 9,00 лв. (девет лева) с ДДС. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ЕТ „ЗОРИ 
- Русе - Зори Мирчев" до оценка на офертата по Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя. 

III. Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатия до оценка участник по 
Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя, като извърши проверка за числови и аритметични 
грешки и не установи такива. 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 
Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест в 
КО 

1. Срок на реакция за отстраняване на 
установени несъответствия, с изискванията 
на Възложителя, в количеството и/или 
качеството на доставените закуски към 
момента на доставка и/или след 
извършването й - С 

100 60% 

2. Ценово предложение - Ц 100 40% 



Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните 
условия : 

1. Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или 
след извършването й (С) - Представлява предложения от участника срок на реакция, посочен в 
астрономически часове, включващ времето от получаване на уведомление от Изпълнителя за 
установено несъответствие от Възложителя в бройката, вида или качеството на закуските до 
окончателната доставка на нужното количество закуски със съответното качество, с която се 
отстранява несъответствието.- Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката -
60%. 

С = (С min /Ci) х 100, където 

Ci е предложен срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия с изискванията 
на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка 
и/или след извършването й в астрономически часове, на съответния участник, 
и 

С min е най-кратък срок в офертите на участниците в астрономически часове за отстраняване на 
установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на 
доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й, съгласно предложението за 
Срок на реакция на участника предложил най-кратък срок. 

Оценка на предложения Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия с 
изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента 
на доставка и/или след извършването й на ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев", при направено 
предложение за Срок за реакция от 0,166(6) астрономически часа. 

Тъй като ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев"е единствен участник, той получава максимален 
брой точки по показателя Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с 
изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента 
на доставка и/или след извършването й, а именно : 

С = (0,166(6) / 0,166(6) X 100 = 100 точки 

2. Предложена цена (Ц) - с тежест 40% в комплексната оценка - представлява предложена от 
участника обща цена на менюто в лв. без ДДС (представлява сбор от предложените общи стойности 
Седмица 1 + Седмица 2 + Седмица 3 + Седмица 4), съгласно ценовото предложение на участника и 
оценката се формира по следния начин: 

е 

Ц = (Ц m i n / U i ) x 100 

Където Ц i е предложена цена (обща цена на менюто) в лв. без ДДС, съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник. 

и 

Ц min е минималната предложена цена (обща цена на менюто) в лв. без ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена. 

Оценка на предложената цена на ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев", при направено ценово 
предложение от 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 9,00 лв. (девет лева) с ДДС. 

Тъй като ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев" е единствен участник, той получава максимален 
брой точки по показателя Предложена цена, а именно : 

Ц = (7,50 / 7,50) х 100 = 100 точки 

Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по 
формулата: 

КО = С х 60 % + Ц X 40 %, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна 
оценка. 



Тъй като ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев"е единствен участник, той получава максимален 
брой точки от комплексната оценка, а именно : 

КО = 100 х 60% + 100 х 40% = 60 + 40 = 100 точки 

В резултат от гореизложеното комисията излезе с решение да предложи за сключване на 
договор единствения участвал участник, чиято оферта освен това и в пълна степен отговаря на 
изискванията на Възложителя, а именно : ЕТ „ЗОРИ - Русе - Зори Мирчев" - град Русе. 

С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
постъпили по публичната покана с предмет: „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти 
клас на СОУ „Възраждане" - гр. Русе". 

Комисията подготви и подписа настоящия протокол на 27.02.2015 г. 

Членове на комисията: 

м ю 
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