ПРОТОКОЛ №2
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 23.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на район „Красно село“, гр. София, се
състоя закрито 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 Капка Василева - Началник отдел
ФСОКССД и Лидия Владимирова - Директор на ДГ № 145
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е уведомила участниците, чрез
изпращане на протокол № 1 от 11.07.2018 г. с констатациите относно липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. На
12.07.2018 г. Протокол № 1 беше изпратен на посочените от участниците имейл адреси.
На същата дата протокол № 1 беше публикуван в профила на купувача.
I. Разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор
На основание чл. 54, ал. 12 комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор и констатира следното:
1. За „ПАНДА ИП“ ЕООД
В рамките на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът в процедурата „Панда
ИП“ ЕООД с писмо вх. № РКС18-РД93-7(11)/19.07.2018 г. е представил следните
документи:
 Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс за 2017 г.;
 Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015
г., 2016 и 2017 г.;
 Заверено копие от сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват –
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закупуване, съхранение, продажба и доставка на пресни и преработени хранителни
продукти от растителен и животински произход, хигиенни материали, в т.ч. миещи
препарати, добавки, минерални, изворни, трапезни води и напитки, в т.ч. вино,
високоалкохолни напитки и пиво, кетъринг услуги, валиден до 05.07.2021 г.;
 Заверено копие от сертификат по стандарт ISO 22000:2005/ БДС EN ISO
22000:2006 с обхват - закупуване, съхранение, продажба и доставка на пресни и
преработени хранителни продукти от растителен и животински произход, хигиенни
материали, в т.ч. миещи препарати, добавки, минерални, изворни, трапезни води и
напитки, в т.ч. вино, високоалкохолни напитки и пиво, валиден до 05.07.2021 г.
Комисията пристъпи към разглеждане на описаните допълнително представени
документи от „Панда ИП“ ЕООД относно съответствието участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор.
В представения с офертата ЕЕДОП участникът е декларирал следните стойности
за общ оборот за последните три години: за 2015 г. - 13 437 000 лв., за 2016 - 15 001 000
лв., за 2017 г. - 16 619 000 лв. Декларираните данни отговарят на отразеното в
допълнително представените ГФО за 2015, 2016 и 2017 г. От изложеното следва, че
участникът отговаря на изискването за подбор по раздел III.1.2 от обявлението за
минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер на
7 976 000 лева.
В представения с офертата ЕЕДОП участникът е декларирал следните стойности
за оборот в стопанската област, обхваната от предмета на поръчката: за 2015 г. - 13 287
000 лв., за 2016 г. - 14 914 000 лв., за 2017 г. - 16 551 000. Декларираните данни отговарят
на отразеното в допълнително представените ГФО за 2015, 2016 и 2017 г. От изложеното
следва, че участникът отговаря на изискването за подбор по раздел III.1.2 от обявлението
за минимален „конкретен” оборот за последните три приключили финансови години в
размер на 3 988 000 лева.
В представения ЕЕДОП участникът е декларирал коефициент на обща
ликвидност от 61,10 и коефициент на бърза ликвидност от 41,78. Комисията пристъпи
към проверка на посочените коефициенти на база на представения от участника годишен
финансов отчет, в това число счетоводен баланс за 2017 г., при използване на методиката,
представляваща Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
Коефициент на обща ликвидност (К ол)
Текущи активи (ТА)
К ол
=

3116

_________________________________= 61,10
Текущи задължения (ТЗ)

51

където:
К ол е коефициентът на бърза ликвидност на стойност: 61,10.
ТА - сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел
да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно оперативния цикъл на
предприятието 1.
ТЗ - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат
погасени в срок до една година.
1.1.1. Сума на текущите активи (ТА)
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии на
Актива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както следва:
1.1.1.1. Материални запаси - общи (включително тези, които съобразно оперативния цикъл ще
бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.: 985
1.1.1.1.1. суровини и материали;
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1.1.1.1.2. незавършено производство;
1.1.1.1.3. продукция и стоки;
395
1.1.1.1.4. предоставени аванси.
590
1.1.1.2. Вземания - общо, в т. ч.:
1467
1.1.1.2.1. вземания от клиенти и доставчици до една година; 223
1.1.1.2.2. вземания от предприятия от група до една година;
1.1.1.2.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия до една година;
1.1.1.2.4. други вземания (независимо от източника) до една година; 1244
1.1.1.3. Краткосрочни инвестиции - общо, в т.ч.:
1.1.1.3.1. акции и дялове в предприятия от група;
1.1.1.3.2. изкупени собствени акции (номинална стойност);
1.1.1.3.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.);
1.1.1.4. Парични средства - общо, в т.ч.: 664
1.1.1.4.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
664
1.1.1.4.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в
парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
1.1.2. Сума на текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ):
51
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии на
Пасива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както следва:
1.1.2.1. задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година
(независимо от това, дали срокът на задължението е над една година);
1.1.2.2. облигационни заеми със срок на погасяване до една година (включително
конвертируемите);
1.1.2.3. получени аванси със срок за уреждане до една година;
1.1.2.4. задължения към доставчици със срок на погасяване до една година - 22
1.1.2.5. задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по
менителници, запис на заповед и др.);
1.1.2.6. задължения към предприятия от група със срок на погасяване до една година;
1.1.2.7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, със срок на погасяване до
една година;
1.1.2.8. други задължения със срок на погасяване до една година - общо, в т.ч.:
1.1.2.8.1. задължения към персонала със срок на погасяване до една година
1.1.2.8.2. осигурителни и данъчни задължения със срок на погасяване до една година - 29
1.1.2.8.3. задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок на
погасяване до една година.
Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
Вземания + Краткосрочни инвестиции +
Парични средства
1467+664=2131
К бл
=

__________________________________=41,78
Текущи задължения (ТЗ) 51
където:
К бл е коефициентът на бърза ликвидност на стойност: 41,78.
1.2.1. Вземания със срок на получаване до една година - общо, в т.ч.:
1467
1.2.1.1. вземания от клиенти и доставчици до една година;
223
1.2.1.2. вземания от предприятия от група до една година;
1.2.1.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година;
1.2.1.4. други вземания (независимо от източника) до една година.
1244
1.2.2. Краткосрочни инвестиции - общо, в т.ч.:
1.2.2.1. акции и дялове в предприятия от група;
1.2.2.2. изкупени собствени акции (номинална стойност);
1.2.2.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
1.2.3. Парични средства - общо, в т.ч.:
664
1.2.3.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);

664
1.2.3.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в
парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
1.2.4. Текущи задължения (ТЗ) - сумата на посочените в т. 1.1.2.
51
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Комисията достигна до извод за точност на декларираните от участника в ЕЕДОП
коефициенти и съответствие с изискванията за подбор, предвиждащи минимална
стойност на коефициента за обща ликвидност от 1,5 и минимална стойност на
коефициента за бърза ликвидност от 1.
При преглед на представените сертификати по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и
стандарт ISO 22000:2005/ БДС EN ISO 22000:2006 комисията достигна до извод за
съответствие с изискването за подбор по раздел III.1.3 от обявлението, а именно
участникът да има въведена система за управление на качеството по актуален към датата
на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват - доставка на
хранителни продукти, както и да има въведена система за управление на безопасността
на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или
еквивалентен с обхват - доставка на хранителни продукти.
С оглед гореизложените констатации и установеното в Протокол № 1 комисията
достигна до извод за съответствие на офертата на „Панда ИП“ ЕООД с изискванията за
подбор и изискванията за лично състояние.
2. ЗА „КООП – търговия и туризъм“ АД
С Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 7 ППЗОП комисията е дала указания на
участника „КООП – търговия и туризъм“ АД за представяне на нов ЕЕДОП, подписан
от всички членове на Съвета на директорите на дружеството в съответствие с
разпоредбите на чл. 54, ал. 2 ЗОП, вр. с чл. 40, ал. 2, т. 4 ППЗОП, във вр. с чл. 241, ал. 1,
чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. Дадени са още указания за коректно
попълване на част IV, раздел В „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”
с посочване на транспортните средства, които ще бъдат на разположение на участника
за изпълнение на поръчката, както и за попълване на част IV, раздел Г „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”.
На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП са дадени още указания за представяне на годишен
финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г.; годишен финансов отчет, в
това число отчет за приходите и разходите, за 2015, 2016 и 2017 г.; заверено копие от
сертификат по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или
еквивалентен с обхват - доставка на хранителни продукти; заверено копие от сертификат
по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или
еквивалентен с обхват - доставка на хранителни продукти; удостоверенията за
регистрация на транспортните средства, издадени след 01.01.2007 г. от ОДБХ по реда на
чл. 246 ЗВМД.

Към момента на изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП – 19.07.2018 г.,
възложителят не е получил каквито и да е допълнителни документи от участника
„КООП – търговия и туризъм“ АД. Протокол № 1 от работата на комисията е получен
от участника на 12.07.2018г. в 16:19 часа, като срокът за представяне на допълнителни
документи по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП изтича на 19.07.2018 г. Протокол №1 от работата на
комисията е изпратен и получен от всички участници на 12.07.2018 г. с електронен
подпис на Възложителя, съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и
електронния подпис и условията на документацията и съответно чл.39 от ЗОП с оглед
предоставеният от участника имейл адрес, то недвусмислено е съгласието му за
получаване на кореспонденцията с оглед участието му в процедурата, чрез електронна
поща. Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП срокът за представяне на допълнителни документи
се счита от датата на получаване на протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП, който с оглед
надлежното изпращане с електронен подпис удостоверяващ и съдържанието и момента
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на получаване от участника тече от 12.07.2018 г. Предвид това, че писмото на комисията
с приложен протокол №1, съдържащ констатациите от прегледа на документите за
подбор на участниците, е изпратен надлежно с електронен подпис и съответно получен
от участника на 12.07.2018 г. на посочената от участника електронна поща, то
законоопределеният срок за представяне на допълнителни документи- нов ЕЕДОП и
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за
отстраняване на констатираните липси и несъответствия е 5 работни дни, като
участникът не е представил допълнителни документи. На 24.07.2018 г., след изтичане на
срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, помощният орган на възложителят получи по електронна
поща имейл, изходящ от член на СД на участника, и представляващ отговор на изпратено
на 12.07.2018 г. на същата електронна поща съобщение от комисията с прикачен
Протокол № 1. В така получения имейл се съдържат въпроси за това дали всички членове
на СД следва да подпишат ЕЕДОП и какъв трябва да е електронният подпис – личен или
служебен. От изложеното следва, че безспорно с имейл от 12.07.2018 г. на същата дата
участникът „КООП – търговия и туризъм“ АД е надлежно уведомен за изготвяне на
Протокол № 1, както и за неговото съдържание, в това число с дадените указания за
представяне на допълнителни документи. Посочените указания обаче не са изпълнени в
рамките на предвидения преклузивен срок от пет работни дни, считано от 12.07.2018 г.
Въз основа на гореизложените констатации, комисията достигна до следните
решения:
2.1. Налице е основание за отстраняване на участника „КООП – търговия и
туризъм“ АД по чл. 57, ал. 1 ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 2 ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 4 ППЗОП – участникът не е доказал липсата
на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП по отношение на
членовете на съвета на директорите Лазар Николов Филчев, Добринка
Костадинова Аджемлерска-Люцканова, Бранимир Димитров Дивинисиев, Васил
Димитров Буковски, Снежана Асенова Лазарова, Веселин Любенов Свиленски и
Петър Иванов Стефанов. Въпреки изричните указания, обективирани в Протокол №1
от работата на комисията, участникът не е представил ЕЕДОП, подписан от посочените
лица, който да удостоверява липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 ЗОП, а именно, че никой от изброените членове на съвета на директорите на
дружеството участник не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252,
чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, не е
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1 от чл. 54, ал. 1 ЗОП, в друга държава членка или трета страна и не е налице
конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Участникът „КООП – търговия и туризъм“ АД следва да бъде отстранен
от участие на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” ЗОП - не е предоставил изискваща
се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор.
2.2.1. В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Инструменти, съоръжения
или техническо оборудване” на представения с офертата на участника ЕЕДОП липсва
посочване на транспортните средства, които ще бъдат на разположение на участника за
изпълнение на поръчката. В раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка е
поставено изискването за подбор участниците да разполагат с минимум 8
специализирани превозни средства за превоз на хранителни продукти, обект на доставка.
В представеният ЕЕДОП не се съдържа информация, от която да е видно изпълнението
на посоченото изискване. Такава информация не е предоставена и в рамките на срока по
чл. 54, ал. 9 ППЗОП, въпреки изричните указания в тази насока, отправени до участника.
Не са предоставени и изисканите по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП удостоверения за
регистрация на транспортни средства, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД.
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Посоченото представлява основание за отстраняване на КООП – търговия и туризъм АД
по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” ЗОП.
2.2.2. Част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” от представения с офертата на
участника ЕЕДОП не е попълнен. В раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка
е поставено изискването за подбор участниците да имат внедрена система за управление
на качеството по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или
еквивалент с обхват доставка на хранителни продукти. В представеният ЕЕДОП не се
съдържа информация, от която да е видно изпълнението на посоченото изискване. Такава
информация не е предоставена и в рамките на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, въпреки
изричните указания в тази насока, отправени до участника. Не е предоставено и
изисканото по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП заверено копие от сертификат по актуален към
датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалент с обхват доставка
на хранителни продукти. Посоченото представлява основание за отстраняване на КООП
– търговия и туризъм АД по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” ЗОП.
2.2.3. Част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” от представения с офертата на
участника ЕЕДОП не е попълнен. В раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка
е поставено изискването за подбор участниците да имат внедрена система за управление
на безопасността на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт
EN ISO 22000 или еквивалент с обхват доставка на хранителни продукти. В
представеният ЕЕДОП не се съдържа информация, от която да е видно изпълнението на
посоченото изискване. Такава информация не е предоставена и в рамките на срока по чл.
54, ал. 9 ППЗОП, въпреки изричните указания в тази насока, отправени до участника. Не
е предоставено и изисканото по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП заверено копие от сертификат
по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 220000 или еквивалент
с обхват доставка на хранителни продукти. Посоченото представлява основание за
отстраняване на КООП – търговия и туризъм АД по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” ЗОП.
2.3. Участникът „КООП – търговия и туризъм“ АД следва да бъде отстранен
от участие в обществената поръчка на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” ЗОП, тъй
като в рамките на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП не е предоставил поисканите му
доказателства за съответствие със следните критерии за подбор:
- Реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните
три приключили финансови години в размер на 7 976 000 лева, от които 3 988 000 лв. в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът не е представил поисканите му
по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП ГФО, в това число ОПР, за 2015, 2016 и 2017 г. Годишният
финансов отчет на дружеството за 2017 г. не е публикуван в Търговският регистър към
Агенцията по вписвания;
- Коефициент на обща ликвидност от минимум 1,5 и коефициент на бърза
ликвидност от минимум 1, изчислени по Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП,
Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП въз основа на данни от счетоводния баланс
към 31 декември 2017 г. Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г. не е
публикуван в Търговският регистър към Агенцията по вписвания;
- Минимум 8 специализирани превозни средства за превоз на хранителни
продукти, обект на доставка;
- Внедрена система за управление на качеството по актуален към датата на
подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалент с обхват доставка на
хранителни продукти.
- Внедрена система за управление на безопасността на храните по актуален към
датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалент с обхват доставка
на хранителни продукти.
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Поради липса на доказателства за съответствие с посочените изисквания,
комисията счита, че участникът не отговаря на тях.
II. Разглеждане и оценка на техническите предложения
След провеждане на предварителни подбор и в изпълнение на чл.104, ал.1 ЗОП,
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Панда ИП“
ЕООД.
Представени са таблици за съответствие по образец № 7 за всеки един от
артикулите, обект на доставка, като описаните в тях характеристики отговарят на
изискванията на техническата спецификация на възложителя. Представени са протоколи
за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от поръчката (с изключение
на пресни плодове и зеленчуци), съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, с които е доказано
удовлетворяване на изискванията, определени в техническата спецификация на
възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/
или съответствието на изследваните артикули, които са оферирани и описани в
представените таблици за съответствие.
За доказване на съответствие на оферираните пресни плодове и зеленчуци с
изискванията на техническата спецификация са представени сертификати за контрол на
съответствието, издадени от БАБХ.
Предоставените протоколи и сертификати са издадени на името на участника,
отнасят се за оферираните продукти, описани в таблиците за съответствие, и са с дати на
издаване, отговарящи на изискванията на документацията за участие.
Констатирано беше, че „Панда ИП“ ЕООД е представил техническо предложение,
което отговаря на всички изисквания на документацията за участие:
№

1

Продукт

Мярка

Разфасовка

2

3

4

1

Прясно мляко

л

2

Кисело мляко

бр

3

Кисело мляко

бр

4

Кисело мляко
плодово

бр

5

Краве масло

бр

6

Краве масло

бр

7

Кашкавал от
краве мляко

кг

8

Сирене краве

кг

9

Сирене краве

кг

10

Сирене крема

бр

3.2 % масленост. Кутия с капачка
с вместимост 1 л
2 % масленост, БДС 12:2010 или
еквивалент*
3.6 % масленост, БДС 12:2010
или еквивалент*
кофичка от 0.200 кг, с парченца
плодове
пакетче по 0.125 кг, масленост
минимум 80 %
пакетче по 0.250 кг, масленост
минимум 80 %
БДС 14:2010 или еквивалент*,
разфасовки по 1 кг
Вакуум 1 кг, БДС 15:2010 или
еквивалент*
кутия 8 кг, БДС 15:2010 или
еквивалент*
пакет от 0.125 кг

Техническо задание
Панда ИП ЕООД
Отговаря

Не отговаря

6

7

Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ

7

11

Топено сирене

бр

кутия по 0.140 кг

Да ПИ

12

Топено сирене

бр

черво по 0, 200 кг.

Да ПИ

13

Пушено сирене

бр

черво по 0, 200 кг.

Да ПИ

14

Извара

кг

пакет 1 кг

Да ПИ

кг

Кашони по 10 кг.

Да ПИ

кг

клас " А " , замразено, пакет 2 кг
клас " А " , замразено ,кашони по
10 кг

Да ПИ

16

Пилешка
пържола от бут
Пилешко филе

17

Пилешко бутче

кг

18

Пилешки
бутчета
обезкостени

кг

клас " А " , охладени, вакуум по 2
кг

Да ПИ

19

Пуешко месо

кг

клас " А " , замразено, пакет по 2
кг

Да ПИ

кг

Замразено, каси по 10 кг

Да ПИ

кг

Замразено, каси по 10 кг

Да ПИ

15

20
21

Телешко месо
от шол
Телешко месо,
плешка без кост

Да ПИ

22

Свинско месо

кг

23

Свинска плешка

кг

замразен , бут без кост в каси по
10 кг
замразен, без кост в каси по 10 кг

24

Mляно месо

кг

60/40 замразено, по 1 кг

Да ПИ

25

Агнешко месо

кг

замразено, цели трупове

Да ПИ

26

Заешко месо

кг

Да ПИ

27

Кайма смес

кг

28

Сух колбас

кг

29

Шунка

кг

цели зайци, замразени
УС 01/2010 "Стара планина" или
еквивалент* , пакети по 1 кг,
замразена
УС 052010 "Стара планина" или
еквивалент* , 0,250 - 0,300 кг
свинска, опаковки с маса 1 кг

30

Филе бяла риба

кг

замразена, в кашони по 10 кг

Да ПИ

31

Филе скумрия

кг

замразена, в кашони по 10 кг

Да ПИ

32

Филе пъстърва

кг

замразена в пакети по 2 кг

Да ПИ

33

Филе тилапия

кг

замразена, в кашони по 10 кг

Да ПИ

34

Яйца кокоши

бр

Да ПИ

35

Яйца кокоши

бр

36

Слънчогледово
масло

литър

37

Брашно

кг

38

Жито

кг

клас "А", размер М, кутии по 6 бр
клас "А", размер L, кутии по 10
бр
PVC бутилка по 1 л., рафинирано
по БС 01/2016 или еквивалент*
по УС 01/2011 или еквивалент*, в
пакети по 1 кг
пакети по 1 кг

39

Ориз

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

40

Грис

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

41

Вита баница

бр

0.150 кг

Да ПИ

42

Кифла

бр

0.150 кг

Да ПИ – 3 бр.

43

Козунак

бр

0.500 кг , опакован

Да ПИ

44

Кашкавалка

бр

0,150 кг

Да ПИ

45

Рогче

бр

0,150 кг

Да ПИ

Да ПИ
Да ПИ

Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ

Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ
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46

Тутманик

бр

0,150 кг

Да ПИ

47

Сиренка

бр

0,150 кг

Да ПИ

48

Питки

бр

Да ПИ

49

Хляб Добруджа

бр

0,150 кг
УС 03/2011 или еквивалент*,
Нарязан - от брашно тип 0.650 кг

бр

0.700 кг

Да ПИ

бр

пакет по 0.400 кг

Да ПИ

бр

пакет по 0.400 кг

Да ПИ

бр

пакети по 1 кг.

Да ПИ

Да ПИ

53

Хляб
пълнозърнест
Макарони
Макарони
пълнозърнести
Овесени трици

54

Фиде

бр

пакет по 0.400 кг

Да ПИ

55

Юфка

бр

пакети по 0,400 кг.

Да ПИ

56

Овесени ядки

кг

пакети по 1 кг.

Да ПИ

57

Домашна юфка

бр

пакети по 0,200 кг.

Да ПИ

58

Кус-кус

бр

пакет по 0.400 кг

Да ПИ

59

бр

пакет по 0.400 кг

Да ПИ

бр

обикновени, пакет 0.160 кг

Да ПИ

61

Спагети
Бисквити с
краве масло
Боб

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

62

Лющен боб

кг

пакет по 0.800 кг

Да ПИ

63

Леща

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

64

Лющена леща

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

65

Елда

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

66

Киноа пакет

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

67

Просо

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

68

Амарант

кг

пакет по 0.500 кг

Да ПИ

69

Чия
Пшеничен
зародиш

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

кг

Фина смес, пакет по 1 кг

Да ПИ

71

Качамак

кг

пакет 1 кг

Да ПИ

72

Нахут

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

73

Мюсли

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

74

Орехови ядки

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

75

Халва

кг

кутии по 1 кг

Да ПИ

76

Тахан
слънчогледов

бр

Буркани ои 0.300 кг

Да ПИ

77

Тахан сусамов

Бр.

Буркани ои 0.300 кг

Да ПИ

78

Стафиди

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

79

Сушени сливи

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

80

Сушени кайсии

кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

81

Бутер тесто

бр

Пакети по 0,800 кг

Да ПИ

82

Кори

бр

Пакети по 0,400 кг

Да ПИ

83

Замразена грах

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

50
51
52

60

70
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84
85
86
87
88

Замразен зелен
фасул
Замразен
карфиол
Замразен спанак
Замразени
броколи
Замразени
зеленчуци микс

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

кг

пакети 2,500 кг

Да Пи

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

89

Замразени
тиквички

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

90

Замразени
печени чушки

кг

пакети 2,500 кг

Да ПИ

91

Замразена
коприва

кг

пакети 0,500 кг

Да ПИ

92

Домати

кг

93

Зеле

кг

94

Копър

кг

95

Краставици

кг

96

Кромид лук

кг

97

Магданоз

кг

98

Моркови

кг

99

Праз лук

кг

100 Пресен лук

кг

101 Марули

кг

102 Спанак

кг

103 Тиквички

кг

съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027057

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027057

Да SOF027056

Да SOF027057
Да SOF027056

10

МЗХ,ОПС
104 Целина

кг

105 Чесън сух

кг

106 Чушки

кг.

107 Червено цвекло

кг

108 Пресен чесън

кг

109 Репички

кг

110 Ряпа

кг

111
112
113
114
115
116
117
118
119

Грах
стерилизиран
Гювеч консерва
Домати
консерва
Зелен фасул
консерва
Капия, печена,
белена
Мариновани
краставици
Лютеница
Паприкаш
консерва
Доматено пюре
консерва

120 Маслини
121

Маслини без
костилка

съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027057

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг
буркани по 0.680 кг, цели
небелени

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

бр

По БС 01/2011, буркан по 0.300 кг Да ПИ – 3 бр.

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг

Да ПИ

кг

размер 111/120 в 1 кг , кутии от
2.5 кг, черни с костилка

Да ПИ

кг

кутии по 2 кг, черни

Да ПИ

бр

122 Банани

кг

123 Грозде

кг

124 Диня

кг

съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,и Регламент (ЕО) №
1333/2011, Категория 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС

Да ПИ

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027056
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съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС

125 Кайсии

кг

126 Киви

кг

127 Круши

кг

128 Лимони

кг

129 Мандарини

кг

130 Портокали

кг

131 Праскови

кг

132 Нектарини

кг

133 Пъпеши

кг

134 Тиква

кг

135 Череши

кг

136 Ябълки

кг

137 Сини сливи

кг

138 Ягоди

кг

139 Компот кайсии

бр

съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,ОПС
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
МЗХ,СПС Клас 1
буркани по 0.680 кг , праскови

Компот
праскови

бр

буркани по 0.680 кг , праскови

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг , праскови

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг , праскови

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг , праскови

Да ПИ

бр

буркани по 0.680 кг , праскови

Да ПИ

бр

кутия 1 литър

Да ПИ

140

Компот Сини
сливи
142 Компот круши
143 Компот дюли
141

144 Компот ягоди
145 Нектар кайсия

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027056

Да SOF027056

Да SOF027057

Да SOF035/610

Да SOF027057

Да SOF027057

Да SOF027057
Да ПИ
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Нектар
праскова
147 Нектар ананас
Натурален
148 плодов сок
100 % ябълка
Натурален
149 плодов сок
100 % поркокал
146

150

Сироп арония
концентрат

бр

кутия 1 литър

Да ПИ

бр

кутия 1 литър

Да ПИ

л

тетрапак по 1 литър

Да ПИ

л

тетрапак по 1 литър

Да ПИ

л

Бутилка по 1 литър

Да ПИ

Мармалад
151
шипки

бр

152 Конфитюр

бр

153 Картофи

кг

Картофено
пюре

Буркани по 0.360 кг, с над 60 %
плодово съдържание и захар до 50 Да ПИ
%
Буркани по 0.360 кг, с над 60 %
плодово съдържание и захар до 50 Да ПИ
%
съответствие с изискванията на
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на
Да SOF027056
МЗХ,ОПС

кг

пакет 1 кг

Да ПИ

155 Нишесте

бр

пакети по 0.060 кг , царевично
различни видове

Да ПИ

156 Захар

кг

пакет по 1 кг рафинирана, бяла

Да ПИ

157 Пудра захар

бр

пакет по 1 кг

Да ПИ

158 Мед пчелен

бр

Да ПИ

159 Чай билков

Кутия

160 Чай билков

Кутия

161 Боза със захар
162 Ванилия

литър

буркан по 0.390 кг
в 1 кутия по 20 броя, пакетчета по
1.5 гр. чай
в 1 кутия по 20 броя, пакетчета по
1.5 гр. чай
PVC бутилка 1 л.

154

Да ПИ
Да ПИ
Да ПИ

Бр

Опаковки по 0.2 гр

Да ПИ

163 Дафинов лист
164 Сушен джоджен

Бр

Опаковки по 0.010 кг

Да ПИ

Кг

Опаковки по 0.010 кг

Да ПИ

165 Канела
Сода
166
бикарбонат
167 Чер пипер

бр

пакет по 0.010 кг

Да ПИ

Пакетчета по 0,100 кг

Да ПИ

Бр

млян, пакет по 0.010 кг

Да ПИ

168 Червен пипер
169 Чубрица суха

Кг

пакет 0 .100 кг

Да ПИ

Кг

пакет по 1 кг

Да ПИ

170 Шарена сол
171 Бакпулвер

бр

Опаковки по 0.040 кг

Да ПИ

бр

Опаковки по 0.010 кг

Да ПИ

172 Галета
173 Мая суха
Универсална
174
подправка
175 Сух целина

Кг

пакети по 1 кг

Да ПИ

Бр

пакет по 0.011 кг

Да ПИ

бр

Пакетчета по 0,120 кг

Да ПИ

бр

пакет по 0.010 кг

Да ПИ
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176 Кимион
177 Сух девисил

бр

млян, пакет по 0.010 кг

Да ПИ

бр

пакет по 0.010 кг

Да ПИ

178 Босилек сух
179 Магданоз сух

пакет по 0.010 кг

Да ПИ

пакет по 0.010 кг

Да ПИ

180 Копър сух
181 Пастет

пакет по 0.010 кг

Да ПИ

бр

кутия по 0.180 кг , свински

Да ПИ

182 Трапезна сол
183 Трапезна сол

кг

ситна , пакет 1 кг

Да ПИ

кг

ситна , пакет 1 кг

Да ПИ

184 Оцет винен

бр

PVC бутилки по 0.700 л

Да ПИ

С оглед на изложеното офертата на участника се допуска до оценка и Комисията
пристъпи към оценяване на техническото предложение по показател П2 „мерки за
осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на
хранителни продукти при изпълнение предмета предмет на поръчката” в
съответствие с одобрената методика за оценка.
В техническото си предложение участникът „Панда ИП“ ЕООД е оферирал
следният брой изследвания на артикулите обект на доставка, от предмета на поръчката,
които е длъжен да предоставя за изпитване от акредитирана лаборатория през всяко
тримесечие от срока на договора:
 Изпитвания по органолептични показатели - 147 броя
 Сертификати в съответствие с Регламент пазарни стандарти Съответствие с
Регламент (ЕС) № 543/2011 - 148 броя
 Изпитвания по физико - химични показатели - 147 броя
 Изпитвания по микробиологични показатели - 60 броя
Съгласно методиката за оценка на офертите формирането на точките на
изпитванията (Тизп) се изчислява по следната формула:
Тизп = (бр. изпитвания ОРП 147*1) + (бр. съответствия РПС 148*2) + (бр.
изпитвания ФХП 147*3) + (бр. изпитвания МБ 60*4) = 147+296+441+240=1124 точки
Оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен контрол за
безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на
поръчката /П2/ се формира на база получен брой точки от оферираните от участниците
изследвания на артикулите обект на доставка по следния начин:
от съответния участник,
П2 = ------------------------------------------------------------ х 50 = 1124 х 50 = 50 точки
най- голям брой точки (Тизп )
1124

Комисията оценява офертата на участника „Панда ИП“ ЕООД по показател
П2 Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и
съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката с
50 точки.
С оглед на констатирано съответствие на техническото предложение с
поставените условия в процедурата, Комисията допуска участника до отваряне и
разглеждане на плика с "Предлагани ценови параметри".
Работата на комисията приключи в 14:30 часа на 15.08.2018 г. Председателят на
Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за
14

отваряне на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на 21.08.2018 г. от
10:00 ч., в зала № 209 на втория етаж в районна администрация „Красно село”.
На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП да се обяви чрез съобщение на профила на
купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

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
Диана Димитрова: - .......................................................(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
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