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ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

4850- ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ.”ПЕРЕЛИК” № 1, ТЕЛ. 0887704654,  

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

   
За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от 

участниците в пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на 

хлебни изделия за нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 

календарни месеца, открита с Решение № Х-123/ 08.11.2019 г. 

 

 

Днес, 21.11.2019 г., в сградата на база «Елхица» на Детска градина «Чепеларе», в 

изпълнение на Заповед № 140/ 21.11.2019г. на ВрИД Директор на ДГ  „Чепеларе” 

(„ДГ”) за провеждане на пряко договаряне, съгласно ЗОП, се проведе публично 

заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка, преговори и класиране на 

постъпилите оферти в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Евгени Паунов- външен юрист 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Величка Илиева-касиер-секретар при ДГ гр. Чепеларе 

3. Елеонора Моллова- домакин при ДГ гр. Чепеларе 

 

 

            Председателят на комисията свика членовете на комисията за заседанието й 

преди зададения в начален час, който е 14:00 часа. Запечатаните пликове с офертите за 

участие в публичното състезание, както и входящия регистър на офертите бяха 

предадени на председателя на комисията в даден момент между 13:30 -14:00 часа, като 

бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

 

            На заседанието присъстваха всички основни членове на комисията.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че в залата са всички членове на Kомисията, откри заседанието. 

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 

140/ 21.11.2019 г. на ВрИД Директр на ДГ „Чепеларе” и с наименованията на 

участниците, подали оферти за участие в процедурата от входящ регистър на офертите, 

неделима част от същата заповед.  

 

Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 
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валидни решения, комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения. 

Председателят на комисията определи график за работа на комисията както следва: 

- краен срок за работа на комисията – срокът на валидност на офертите; 

- всяко следващо заседание на комисията ще бъде проведено според броя на 

постъпилите оферти и тяхното съдържание, в съответствие с нормативните изисквания 

и времето, необходимо за разглеждане и оценка на постъпилите оферти, както и за 

изготвянето на необходимите документи.  

 

На заседанието на Комисията взе участие представител на „СИМИД АГРО” ЕООД 

– Иван Томов – упълномощен представител. 

 

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, както и други 

представители на участника, подал оферта. 

 

Тъй като в процедурата е поканен само един участник, нормата на чл. 67, ал. 1 

от ППЗОП в частта й относно определяне на поредността на провеждане на 

преговорите, е неприложима. 

 

Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани предложения – 1 бр.,  

както следва: 

1.1. „СИМИД АГРО” ЕООД – гр. Пловдив, с вх. номер 9/ 15.11.2019 г., 

получена в 08:55 часа. 

 

2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в решението за 

откриване и поканата участие в обществената поръчка. 

 

3. Представената опаковка е непрозрачна и с ненарушена цялост. 

 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с 

наименованията на участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията 

пристъпи към нейното отваряне, оповестяване на документите, съдържащи се във 

външната опаковка и последващо полагане на подписи върху техническото и ценовото 

предложение на участника. 

 

Участник „СИМИД АГРО” ЕООД 

 Външната опаковка на офертата се отвори, като се изпълниха следващите 

действия. 

Комисията оповести съдържанието на представената запечатана и непрозрачна 

опаковка. 
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- Участникът е представил обща запечатана и непрозрачна опаковка, върху едно 

от лицата на която е закрепил лист, носещ всички изискани от Възложителя 

реквизити, а именно – точно наименование на получателя-възложител; точно 

наименование на поръчката; наименование, адрес за кореспонденция, телефон за 

контакт и електронна поща на участника. 

-  Във вътрешността на външната опаковка комисията констатира наличието на 1 

бр. запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис «Предлагани 

ценови параметри». 

- На следващи място, установи се наличието на папка, в която се съдържат: 

1. Опис по образец 6 на възложителя – 1 бр.; 

2. Оптичен носител в плик, носещ писмено изявление „еЕЕДОП/ „СИМИД АГРО” 

ЕООД – 1 бр.; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обр. 2 – 1 бр.;  

4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП по обр. 4 на възложителя – 1 

бр.  

5. Декларация по чл. 40, ал. 3 от ППЗОП по обр. 7 на възложителя – 1 бр. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на 

участника, в т. ч. и Декларациите по образци 4 и 7. Трима от членовете на комисията 

подписаха плика с предлагани ценови параметри на участника. 

 

 Комисията продължи работата си по задачата да провери редовността на 

документите от офертата на участника, съответствието на офертата на участника с 

поставените изисквания за лично състояние, както и с поставените критерии за подбор, 

и евентуално да провери и оцени техническото предложение на участника. 

На първо място, комисията установи редовност по отношение на описа на 

участника (обр.6). Същият е подписан от управител на дружеството-участник, носи 

печат с наименованието на дружеството-участник и е датиран с дата 14.11.2019 г. 

Посочената в описа информация съответства на реалното съдържание на офертата. 

На следващо място, комисията пристъпи към проверка на ЕЕДОП, представен от 

участника.  

ЕЕДОП е представен във формат PDF, който не позволява последваща редакция, 

записан е на оптичен носител – диск, и е подписан с електронните подписи на лицата 

Митко Караджов и Кристина Алексиева, които след служебна проверка в търговския 

регистър се установи, че са единствените легитимирани по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 

от ППЗОП за подписване на ЕЕДОП лица – управители, представляващи заедно и 

поотделно дружеството-участник. Посочената констатация се потвърждава и от 

представената декларация по обр. 7. Последната носи подписа на управител на 

участника, печата на дружеството-участник и е датирана с дата 13.11.2019 г.  

От формална страна се установи, че разглежданите документи отговарят на 

изискванията на Възложителя.  

Част II на ЕЕДОП на участника е безупречно попълнена. Същата кореспондира 

точно на информацията от търговския регистър относно индивидуализацията на 

участника – представителство, адрес, контакти. Участникът е декларирал, че не е 
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микро, малко или средно предприятие. Деклараирал е още, че няма да ползва чужд 

капацитет или подизпълнители при изпълнението на поръчката. 

Част III от ЕЕДОП също е попълнена отлично. Видно от декларираните данни, 

за участника не са налице основанията за отстраняване, посочени от възложителя в 

поканата за участие. 

Декларираните в Част IV данни покриват в цялост заложените критерии за 

подбор.  

По отношение на поставения критерий за годност по смисъла на чл. 60 от ЗОП, а 

именно: „да разполага с минимум 1 (един) обект, регистриран по чл.12 от Закона за 

храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в 

съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта”, участникът е 

дакларирал, че разполага с Хлебозавод в гр.Пловдив , ул. „Кукленско шосе”№3, 

удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ № 01606/30 09 2016 г на ОДБХ- Пловдив 

Група е –„Зърнени храни и храни на зарнена основа „ Храни на зърнена основа - хляб , 

хлебни изделия Група у „готови за консумация храни в консервиран , замразен , 

концентриран или изсушен вид Готови за консумация храни в замразен вид -замразени 

полуфабрикати – хляб и хлебни изделия 

След извършена служебна проверка, комисията установи съответствие между 

декларираната в ЕЕДОП инфромация и данните от регистъра, воден от БАБХ, намиращ 

се на следния електронен адрес: https://food.bfsa.bg/odbh-user/r2/index.xhtml  

 

 По отношение на поставения критерий за сходен и/или идентичен опит, а 

именно: „През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертите, възложителят изисква от участника да е изпълнил минимум една 

доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката 

 * Под услуга с предмет „сходен“ с този на обособената позиция, следва да се 

разбира:  

„Доставка/доставки на хлебни изделия” 

 

, участникът е декларирал: 

 

№ ОПИСАНИЕ СУМИ ДАТИ ПОЛУЧАТЕЛ 

1 Доставка на 

хляб 1. Бял 

хляб – общо 

1988870 

(1423615 бр. за 

хляб в 

опаковка от 

0,600 кг до 

0,800 кг; 

565255 бр. за 

хляб в 

опаковка 0,350 

кг.) 2. 

Пълнозърнест 

хляб - - 845660 

бр. 3. Типов 

3 316 522 лв.  30.06.2016 

(начална) – 

31.12.2018 

(крайна) 

СИМИД 

СОФИЯ ООД 

https://food.bfsa.bg/odbh-user/r2/index.xhtml
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хляб - общо 

1131470 бр. 

(925235 бр. за 

хляб в 

опаковка от 

0,600 кг до 

0,800 кг; 

206235 бр. за 

хляб в 

опаковка 0,350 

кг 

2 Доставка на 

хляб 1.Бял хляб 

– общо 215120 

бр в опаковка 

от 0,600 кг до 

0,800 

кг; 2. 

Пълнозърнест 

хляб - - 45200 

бр. 3.Типов 

хляб – 67820 

бр. хляб в 

опаковка 

от 0,600 кг до 

0,800 кг или 

общо 328 140 

хляба 

272 256 лв. 30.06.2016 – 

31.12.2018 

ХЛЕБМАШ 

КОМЕРС 95” 

3 Доставка на 

хляб , хлебни 

изделия и 

закуски, както 

следва 1. Бял 

хляб – общо 

1422150 

(1115100 бр. за 

хляб в 

опаковка от 

0,600 кг до 

0,800 кг; 

307050 бр. за 

хляб в 

опаковка 0,350 

кг.) 

2.Пълнозърнест 

хляб - - 216000 

бр. 3. Типов 

хляб - 

общо 149070 

бр. (57350 бр. 

за хляб в 

опаковка от 

0,600 кг до 

0,800 кг; 91720 

1 672 554 лв. 30.06.2016 – 

31.12.2018 

Хебър “ ЕАД 
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бр. 

за хляб в 

опаковка 0,350 

кг.) 4. Питка 

бяла - 129200 

бр. 5. Питка 

пълнозърнеста 

111400 бр. 6. 

Пърленка - 

67750 бр. 

 

  

 По отношение на поставения критерий за подбор относно разполагането с 2 бр.  

специализирани МПС, отговарящи на санитарно-хигиенните изискванията за 

транспортиране на хранителните продукти от съответната обособената позиция, за 

която участват, участникът е декларирал:  

 

1.МПС -  Мерцедес 1223-Фургон РВ7802 МТ удостоверение за регистрация по 

чл. 12 от ЗХ 2587/24 07 2012- обхват -хляб , хлебни изделия , тестени закуски - 

пакетирани , брашно. 

 

2. МПС - Фиат Дукато РВ7286AT 1 удостоверение за регистрация по чл. 12 от 

ЗХ 1627003883/ 26 01 2010-хляб , хлебни изделия , тестени закуски – пакетирани, 

брашно. 

 

3. МПС - Фиат Дукато РВ7284АТ удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ 

1627003883/ 26 01 2010- обхват -хляб , хлебни изделия , тестени закуски - пакетирани , 

брашно. 
  

  

 По отношение на поставения критерий за наличие на валиден сертификат за 

внедрена система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 

22000:2018 или еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни 

продукти, обхванати от предмета на поръчката, участникът е декларирал, че разполага 

такъв.  
 

 Част VI също е изрядно попълнена. 

 

Въз основа на горните констатации, комисията единодушно  

 

      РЕШИ: 

 

Тъй като офертата на участника отговаря на поставените от възложителя 

изисквания за редовност на проверените до този момент документи, лично 

състояние и критерии за подбор, на основание аргумент за противното от 

разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП,  допуска до разглеждане и оценка 

техническото предложение на „СИМИД АГРО” ЕООД. 

 

 

Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение. 
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 Техническото предложение е материализирано върху образаец 2 от утвърдената 

документация. Подписано е от управител на дружеството-участник, носи печата на 

последното и е датирано с дата 13.11.2019 г. Техническото предложение е придружено 

от декларация по обр. 4, която също е редовно попълнена – подписана е от управителя 

на участника, носи печата на последния и е датирана с дата 13.11.2019 г., съдържа 

изрични изявления за спазване на съответните законови задължения. 

 Участникът е посочил идентичен срок за доставка на хранителните стоки, 

съответно срок за отстраняване на дефекти, както следва: 

 Срок за доставка на предвидените хранителни стоки: 120 минути. 

 Срок за отстраняване на дефекти: 120 минути. 

Предложените срокове се вместват в зададената от възложителя граница – не по-

малко от 20 минути. 

Преди да продължи с оценката на техническото предложение, комисията, 

съгласно чл. 18, ал.7 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, постави въпрос на 

представителя на участника, дали би се съгласил да промени предложените в 

техническото предложение срокове за доставка на предвидените хранителни стоки, 

респ. за отстраняване на дефекти, в отговор на което последният потвърди, че 

сроковете остават такива, каквито са оферирани в техническото предложение. 

 

Водена от гореизложените констатации, комисията единодушно 

      

РЕШИ: 

 

Техническото предложение на участник „СИМИД АГРО” ЕООД за 

изпълнение на обществената поръчка отговаря на изискванията на възложителя 

за форма и съдържание. На това основание и по аргумент за противното от чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП, офертата на участника се допуска до оценка съгласно методиката 

за оценка на офертите, утвърдена от възложителя, и до етап отваряне на ценовото 

предложение. 

 

След като приложи заложения от възложителя в методиката за оценка на 

офертите начин за оценяване на техническото предложение, комисията получи 

следните резултати: 

 

 

Участник 

 

 

Точки по показател 

„Срок за доставка на 

предвидените стоки – 

Сд”: 

 

 

Точки по показател 

„Срок за отстраняване на 

дефекти – Со”: 

 

„СИМИД АГРО” ЕООД 

 

 

100 

 

100 
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След проверка и оценка на техническото предложение на участника, на основание и 

съобразно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и проверка на 

ценовото предложение на участника. 

 

     Комисията провери целостта на плика с „Предлагани ценови параметри”. 

Констатирано бе, че същият е с ненарушена цялост, подписан от трима членове на 

Комисията. След това Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовите 

предложения. Комисията обяви ценовите предложения: 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено в 

съответствие с утвърдения образец от документацията и не надхвърля прогнозната 

стойност на заложена от възложителя (7 000.00 лв. без ДДС). Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя и тръжната документация за форма и 

съдържание. Същото не съдържа аритметични грешки и посочените в тях с тойности 

без ДДС и с ДДС съответстват цифром и словом.  

 

Преди да продължи с оценката на ценовото предложение, комисията, съгласно 

чл. 18, ал.7 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, постави въпрос на 

представителя на участника, дали би се съгласил да намали предложените в ценовото 

предложение цени, в отговор на което последният потвърди, че цените остават такива, 

каквито са оферирани в ценовото предложение. 

 

 Тъй като в процедурата е подадена само по една оферта, чл. 72 от ЗОП е 

неприложим. 

 

       Комисията пристъпи към оценка по показател „Ценово предложение” (Цп) 

 

 Оценка по показател Ценово предложение – Цп:  

Единични цени 

в лв. без ДДС 

Предложена 

обща цена в 

лева, без ДДС 

Предложена 

обща цена в 

лева, с ДДС 

Хляб 

„Добруджа” по 

БДС стандарт, 

рязан – 0.91 лв. 

за 1 бр. 

 

Пълнозърнест 

хляб по БДС 

стандарт, рязан 

– 0.96 лв. за 1 

бр. 

 

 

4 527.60 

 

 

 

 

 

 

5 433.12 
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Оценката по този показател се извършва съгласно следната формула: 

 

       ЦПmin 

ОЦПN = –––––––––––– х 100, 

                                                ЦПN 

където: 

ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N; 

ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на 

обществената поръчка (в лева, без ДДС); 

ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в 

лева, без ДДС). 

          Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-ниска цена. 

Оценката по показател Цп на участник «СИМИД АГРО» ЕООД, е 100 точки. 

 

 

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на офертата на 

участника. 

 

 Комплексна оценка – КО: 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

 

КОN = ОЦПN х 0,40 + ОСдN х 0,30 + ОСоN х 0,30 

       Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели 

числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната 

запетая. 

       Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

 

     След направени внимателни изчисления, комисията определи следните 

комплексна оценка   

 

Комплексната оценка  – КО на „СИМИД АГРО” ЕООД 

 

Получена 

 

Получена 

Получена оценка 

по показател 
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оценка по 

показател 

Ценово 

предложение 

- Цп, точки: 

 

оценка по 

показател 

Срок за 

доставка на 

предвидените 

хранителни 

стоки - Сд, 

точки: 

Срок за 

отстраняване на 

дефекти - Со, 

точки: 

 

 

Комплексна 

оценка, точки: 

100 100 100 100 

 

 

Комисията единодушно реши:  

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, предвид извършените изчисления за оценка 

на техническото предложение, на ценовото предложение и комплексна оценка, 

комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до 

разглеждане и оценка на офертите: 

 

 

Наименование на 

поръчката: 

 

Участник: 

 

Комплексна 

оценка, 

точки: 

 

Класиране, 

място: 

 

„Периодични 

доставки на хлебни 

изделия за нуждите на 

Детска градина 

„Чепеларе”, в 

рамките на 36 

календарни месеца, 

открита с Решение № 

Х-123/ 08.11.2019 г. 

 

 

 

„СИМИД 

АГРО” ЕООД 

100 

 

 

 

 

Първо 

 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията 

за отстраняване, офертата отговарят на критериите за подбор и е получила най-висока 

оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания 

критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата 

документация, преговорите, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и 

протокола от работата й, комисията предлага на Възложителя да вземе решение за 

определяне на изпълнител по чл. 22, ал. 1 т. 6 от ЗОП и да определи за изпълнител на 

обществената поръчка получилия най-висока оценка участник „СИМИД АГРО” ЕООД. 

 

След утвърждаване на действията на комисията, възложителят следва да 

предприеме необходимите действия за сключване на договор с избрания за изпълнител 

участник съответствие с разпоредбите на чл. 112 от ЗОП и одобрената документация за 

поръчката.  

 

 

     * * * 
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С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване, 

преговори и класиране на офертите на 21.11.2019 г.   

 

Настоящият ПРОТОКОЛ представлява цялостният и окончателен Протокол на 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с 

предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на Детска градина 

„Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца, открита с Решение № Х-123/ 

08.11.2019 г., който се предава на Възложителя. 

 

Протоколът е съставен чл. 67, ал. 2 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол, съставен на 21.11.2019 година, заедно с цялата документация и 

постъпилите оферти се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  …………………п…………….... 

                  / Евгени Паунов / 

 

 

Членове:         …………………п………………. 

                 /Величка Илиева / 

 

 

                          …………………п………………… 

       /Елеонора Моллова / 

 

 

 

Представител на „СИМИД АГРО” ЕООД:  ………п……… 

       /Иван Томов/ 

 

 

 

 

 

 
*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 5, пар. 

1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 


