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П Р О Т О К О Л   № 3 

за провеждане на открита процедура за обществена поръчка чрез открита 

процедура с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 

детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно село” 

 

На 21.08.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на район „Красно село“, гр. София, на 

основание чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 и 3 от ППЗОП, се състоя заседание на Комисията за 

разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските 

заведения и детската кухня на територията на район "Красно село", открита с Решение 

№ РКС18-РД93-7/27.04.2018 г. на кмета на район Красно село. 

На заседанието присъстваха членовете на комисия, назначена със Заповед № 

РКС18-РД09- 382/02.07.2018 г. на кмета на район Красно село, в състав: 

Председател: Любомир Миладинов - Главен юрисконсулт Членове: 

1.  Венета Георгиева - главен счетоводител 

2.  Христина Димитрова - старши счетоводител “Здравеопазване” 

3.  Диана Димитрова - главен счетоводител “Образование” 

4.  Нина Иванова - Директор на ДГ № 80 

5.  Делина Павлова - експерт юрист 

6.  Д-р Кремена Стоева - началник отдел “Официален лабораторен контрол и 

мониторинг” в Дирекция “Контол на храните” при ЦУ на БАБХ 

Резервни членове: 

Марияна Хънтева - Началник отдел ПИО и ЧР и Капка Василева - Началник отдел 

ФСОКССД и Лидия Владимирова - Директор на ДГ № 145 

 

Комисията е обявила датата, часа и мястото на отваряне на ценовото 

предложение, съгласно чл. 57, ал. 3, изр. първо от ППЗОП - чрез съобщение в профила 

на купувача, публикувано на 16.08.2018 г. 

Поради платен годишен отпуск на мястото на Диана Димитрова - главен 

счетоводител “Образование” на заседанието присъстваше резервния член Марияна 

Хънтева - Началник отдел ПИО и ЧР. 

На публичното заседание присъства упълномощен представител на участника 

„Панда И.Д.“ ЕООД, а именно – Ибо Мехмедов Атилов. Лицето представи пълномощно 

и се легитимира пред комисията с документ за самоличност. 

На заседанието не се явяват представители на другите участници, на средствата 

за масово осведомяване и/или на юридически лица с нестопанска цел. 

  

Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. последно от ППЗОП, Комисията обяви 

резултатите от оценяването на офертата на „Панда И.Д.“ ЕООД по показателя „Мерки 

за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на 

хранителни продукти при изпълнение предмета предмет на поръчката“ (П2), 

участникът е получил 50 точки, с коефициент на тежест 0,50. 
След оповестяване на резултатите от оценяването на офертата на „Панда И.Д.“ 

ЕООД по другия показател, извън предлаганата цена, Комисията отвори Плик № 3 – 

"Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник „Панда И.Д.“ ЕООД. При 

отваряне на ценовото предложение на участника Комисията установи следното: 
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„Панда И.Д.“ ЕООД предлага следната цена за „Доставка на хранителни стоки на 

едро за нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно 

село": Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 710 882,87 лева с ДДС и 

3 925 735,73 лева без ДДС, разпределена както следва: 

 

1. Обща цена за изпълнение за срока на договора (36 месеца) – 3 533 251,57 лева 

с ДДС и 2 944 376,31 лева без ДДС. 

2. Обща стойност на опцията – удължаване срока на договора с 1 (една) година – 

1 177 631,30 лева с ДДС и 981 359,42 лева без ДДС. 

 

 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на Комисията.  

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

оценка на офертата на участника „Панда И.Д.“ ЕООД по показателя „Цена“ (П1), 

съгласно утвърдената от възложителя методика: 

 

Оценката по показател (П1) - Цена, се извърши по следната формула: 

  

               П1 =  Цmin x 50, където: 

              Цк        

  

 Цmin – най-ниска предложена обща цена с включена опция; 

 Цк – обща цена на участника за изпълнение на поръчката с включена опция; 

 П1 – точки, получени от всеки участник. 

 

С оглед обстоятелството, че „Панда И.П.” ЕООД е единственият участник, 

допуснат до разглеждане на ценовата оферта, Комисията приема, че предлаганата от него 

цена е най-ниска, поради което по показателя „Цена“ участникът получава 50 точки, 

с коефициент на тежест в общата оценка 0,50. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника бе изчислена по формулата: 

КО = П1 + П2 

КО = 50 + 50 = 100 

Участникът „Панда И.П.” ЕООД получава Комплексна оценка 100 т.   

 

 Така, в резултат от извършеното подробно разглеждане на офертата на 

единствения кандидат, съгласно нормативните изисквания и изложеното по-горе, 

Комисията реши: 

 

І.  Класира офертите на участниците, както следва: 

1 място - „Панда И.П.” ЕООД  

 

 ІІ.  Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 

място участник, а именно: „Панда И.П.” ЕООД. 
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 Комисията приключи окончателно своята работа на 24.08.2018 г. 

 

 

К О М И С И Я: 
 
 
Председател:  
 

Любомир Миладинов: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Членове: 

 

Венета Георгиева: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Христина Димитрова: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Марияна Хънтева: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Нина Иванова: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Делина Павлова: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Д-р Кремена Стоева: - .......................................................(п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


