
Дата: ......................... 

 УТВЪРЖДАВАМ: .................................................... 

/Възложител - В........ Ш......,         
Директор на ДГ № 103 „Патиланско царство“/ 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ДГ № 103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ 

ГР. СОФИЯ 

Д О К Л А Д 
от дейността на комисията, назначена със Заповед  № 196/11.02.2019 г. на директора на ДГ 

№ 103 „Патиланско царство“ за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 

оценка на офертите в процедура „публично състезание“ с предмет:  

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска 

градина № 103 „Патиланско царство“ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП се съставя по повод приключване на 

работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневна доставка на 

хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство“ и изготвени протоколи № 1, № 2 и № 3.  

След изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят назначи Комисия по чл. 

103, ал. 1 от ЗОП със заповед № 196/11.02.2019г., в която са определени:  

- Поименния състав и лицето, определено за председател;

- Сроковете за извършване на работата;

- Мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията.

С цитираната заповед, възложителят е назначил Комисия в състав:

Председател: адв. Г.......... Н.......... – правоспособен юрист

Членове:

1. И....... И....... – на длъжност „ЗАС“;

2. Б....... В........ – на длъжност „учител“;

Всички членове на комисията са подписали и представили декларация по чл. 103, ал. 2
от ЗОП. Не са извършвани промени в състава и в срока за работа на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на принципи на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, 

публичност и прозрачност, както и в съответствие с разпоредбите на чл. 51-59 от ППЗОП. 

В съответствие с изискванията за участие в обявената процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от 

ЗОП –публично състезание, открита с Решение № 1/18.01.2019г., публикувано в РОП под № 

889364 и обявление за поръчка под № 889369 от 18.01.2019г., номер на поръчката в регистъра 

на АОП 02693-2019-0001, в срока за подаване на оферти 08.02.2019, 16:00 часа, са подадени 

надлежно 6  (шест) оферти за участие, както следва:  

1. “ЕЛИАЗ” ООД за Обособена позиция № 4 с вх. № 1 – ОП/08.02.2019г. подадена в

11:04 часа; 

2. “БЕТИ М” ЕООД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с вх. № 2-

ОП/08.02.2019г., подадена в 13:55 часа; 

3. ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с

вх. № 3-ОП/08.02.2019г., подадена в 14:00 часа; 



4. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 5 и 6 с вх. № 4-

ОП/08.02.2019г., подадена в 14:17 часа; 

5. “БОХЕМИС” ООД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 5 и 6 вх.№ 5-ОП/

08.02.2019г., подадена в 15:04 часа; 

6. „АЛЛУР“ ООД за Обособени позиции № 3 и № 5 с вх. № 6 - ОП/08.02.2019г.,

подадена в 15:23 часа. 

Офертите на участниците бяха отворени на публично заседание на 11.02.2019 г. от 10:00 

часа в сградата на Детската градина, находяща се на адрес гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. 

Гинци № 16. На заседанието на Комисията присъства представител на участника „ИЙТ 

УЕЛ“ЕАД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

След приключването на публичната част от заседанието на комисията, бяха разгледани 

документите относно личното състояние и за критерийте за подбор, които участниците са 

представили в своите оферти. Беше съставен Протокол № 1, който се изпрати на участниците. 

В определеният им в Протокола срок от 5 (пет) работни дни допълнителни документи 

представиха всички участници, по отношение на които беше установена липса, непълнота 

и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.  

Комисията разгледа представените допълнителни документи, установи изпълнението на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор и допусна участниците „ЕЛИАЗ“ 

ООД, „БЕТИ-М“ ЕООД, ЕТ „Македония – Иван Даньовски“, „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, „БОХЕМИС“ 

ООД и „АЛЛУР“ ООД  до разглеждане на техническите предложения.  

След извършването на тези действия беше пристъпено към разглеждане на 

Техническите предложения на допуснатите участници по отделните обособени позиции. 

Всички технически предложения бяха преценени за наличие на съответствие с поставените от 

Възложителя в документацията за участие конкретни изисквания за съдържание, с 

изискванията на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, както и за съотносимост с предмета на 

поръчката.  

Резултатите от разглеждането и оценката на техническите предложения са подробно 

отразени в Протокол № 2 от дейността на комисията.  

Поради несъответствие на техническите предложения с изискванията на възложителя за 

отстраняване са предложени следните участници: „ЕЛИАЗ“ ООД, „БЕТИ-М“ ЕООД, „ИЙТ 

УЕЛ“ ЕАД и „АЛЛУР“ ООД.  Подробни мотиви за отстраняването им са изложени в Протокол 

№ 2 от работата на комисията.  

На база разгледаните документи и направените констатации, комисията допусна 

участниците ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ и „БОХЕМИС“ ООД до етап 

разглеждане на „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в техните оферти. Публичното 

заседание за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше насрочено за 

11.03.2019 г. от 10:00 часа в сградата на детската градина, за което заинтересованите лица бяха 

уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на официалната страница на 

детската градина.  

На 11.03.2019 г. от 10:00 часа беше проведено публично заседание за отваряне на плика, 

съдържащ предлагани ценови параметри на участниците. На заседанието на Комисията 

присъства представител на участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД. 

След обявяване на предлаганите цени по обособените позиции, за които участват 

допуснатите участници и оповестяване на документите, които се съдържат в плика, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание.  

Беше констатирано, че всички ценови предложения на ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН 

ДАНЬОВСКИ“ и „БОХЕМИС“ ООД отговарят на поставените изисквания от Възложителя и се 

допускат до класиране.   



Въз основа на гореизложеното, Комисията класира участниците, както следва: 

- За обособена позиция № 1:

Първо място: „БОХЕМИС“ ООД

Второ място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 2:

Първо място: „БОХЕМИС“ ООД

Второ място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 3:

Първо място: „БОХЕМИС“ ООД

Второ място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 4:

Първо място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 5:

Първо място: „БОХЕМИС“ ООД

Второ място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 6:

Първо място: „БОХЕМИС“ ООД

Второ място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

- За обособена позиция № 7:

Първо място: ЕТ „Македония – Иван Даньовски“

Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия по разглеждането и 

оценката на направените от участниците предложения за изпълнение на поръчката, като 

неразделна част от него са Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от дейността на 

комисията, в които се съдържа подробно описание на мотивите за допускане на участниците и 

извършеното  класиране.  

Като взе предвид гореизложените констатации, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от 

ППЗОП, комисията  

Р Е Ш И: 

Предлага на възложителя на основание чл. 112 от ЗОП да сключи договор за 

възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни 

продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ № 103 „Патиланско царство“, както 

следва:  

 за обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни продукти“ с „Бохемис“ ООД

 за обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти“ с „Бохемис“ ООД

 за обособена позиция № 3 – „Риба и рибни продукти“ с „Бохемис“ ООД

 за обособена позиция № 4 – „Хляб и тестени изделия“ с ЕТ „Македония – Иван

Даньовски“

 за обособена позиция № 5 – „Пакетирани хранителни продукти, варива,

подправки и други храни“ с „Бохемис“ ООД

 за обособена позиция № 6  „Консервирани и замразени храни“ с „Бохемис“ ООД

 за обособена позиция № 7 – „Плодове и зеленчуци“ с ЕТ „Македония – Иван

Даньовски“

   На основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, комисията, назначена за разглеждане и 

оценка на офертите за участие в публично състезание по реда на Закона за обществените 

поръчки с предмет „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 

нуждите на ДГ № 103 „Патиланско царство“, предава протоколите от своята дейност, 

настоящия доклад, заедно с цялата документация на възложителя. 

Настоящият доклад е изготвен на 13.03.2019 г. в 15:00 ч. и подписан от всички членове 

на комисията. 



На основание чл. 106 от ЗОП настоящият доклад се представи на 13.03.2019г. в 15,30ч. 

на възложителя за утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  .................................. 

   /адв.Г............. Н........./ 

  ЧЛЕНОВЕ: 1. ................................... 

/И....... И..... – ЗАС/ 

2. ......................................

/Б........ Ва.......... - учител/ 

Получих настоящият доклад заедно с протоколи № 1, № 2 и № 3 от работата на 

комисията и цялата документация по обществената поръчка. 

Дата: ................................ ДИРЕКТОР НА ДГ № 103: ........................................... 

/ Венелина Шпицер/ 


