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В изпълнение на Заповед № РД-06-663/09.09.2014 г. на директора на 
СОУ „Христо Ботев", гр. Нова Загора на 10.09.2014 г. се събра комисия в 
следния състав: 

Председател: 
Диана Стайкова - гл. счетоводител в СОУ „Христо Ботев" 
Членове: 

Олга Бишир - юрист 
Тинка Енева - лице, притежаващо професионална компетентност 

в областта на поръчката 
Със задача: 

да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти с ценови предложения 
от кандидатите за „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за 
учениците в СОУ „Христо Ботев", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора". 

Комисията започна работа след получаване на регистъра и офертите в 
10:00 часа и констатираха, че в посочения в публичната покана срок са 
постъпили три оферти, подадени както следва: 

1. ЕТ „Димитър Митев", гр. Нова Загора, вх. № АС-11-1669-1/08 .09 .2014 г., 
13:40 часа. 
2. Кооперация „Меркурий 12", гр. Нова Загора, вх. № АС-11-1673-
2/09.09.2014г. , 09:55 часа. 
3. „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен, вх. № АС-11-1674-3/09.09.2014Г. , 14:05 
часа. 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците: 
Димитър Митев - представител на ЕТ „Димитър Митев" и Георги Николов -
представител на Кооперация „Меркурий 12". 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване и обяви ценовите предложения: 
Участникът ЕТ „Димитър Митев", гр. Нова Загора, предлага цена за 1 бр. 
закуска - 0.44 лв. с ДДС. 
Участникът Кооперация „Меркурий 12", гр. Нова Загора, предлага цена за 1 
бр. обяд - 1.16 лв. с ДДС. 
Участникът „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен, предлага цена за 1 бр. закуска -
0.39 лв. с ДДС, цена за 1 бр. обяд - 1.08 лв. с ДДС. 

Комисията предложи по един представител от присъстващите 
представители на участниците да подпише техническите и ценовите 
предложения. Господин Николов подписа техническите и ценовите 
предложения. 

След като се запозна със съдържанието на представените оферти, 
комисията констатира следното: 

У ч а с т н и к ъ т ЕТ „ Д и м и т ъ р Митев" , гр. Нова За гора , у ч а с т в а щ за 
по зиция № 1 е представил всички изискуеми за участие в процедурата 
документи, предлага срок за реакция след рекламация - 30 минути. 



Участникът Кооперация „ М е р к у р и й 12", гр. Нова Загора , у ча с т ващ за 
позиция № 2 е представил всички изискуеми за участие в процедурата 
документи, предлага срок за реакция след рекламация - 30 минути. 

Участникът „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен, участващ в процедурата за 
позиция № 1 и позиция № 2 не е представил редовни документи, от които да 
е видно, че разполага със собствена или наета кухненска база на 
територията на гр. Нова Загора. 

Съгласно т. 3 и 4, раздел III. Указания за подготовка на офертата, условия 
за участие, участникът следва да представи списък на наличните собствени 
или наети обекти за производство и търговия с храни, придружен от 
заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на обект, 
издадени от ОДБХ, съгласно Закона за храните, както и да представи копие 
на документ за собственост, наем или ползване на обекта. В условията на 
документацията изрично е уточнено, че участниците за позиция № 2 /топъл 
обяд/ следва да разполагат със собствена или наета кухненска база на 
територията на гр. Нова Загора. Видно от представените документи 
участникът „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен е заявил участие и по двете 
обособени позиции. В приложение № 3 - Списък на наличните собствени 
или наети обекти за производство и търговия с храни, участникът е посочил 
обект „кухня-майка-кетъринг", с адрес на обекта „гр. Сливен, ул. „Димитър 
Пехливанов-Добрович" 2". Представено е удостоверение за регистрация на 
обект за производство на храни за обект „кухня-майка/кетъринг", с адрес 
„гр. Сливен, ул. Димитър Пехливанов" № 2". Също така представен е и 
договор за наем на недвижим имот „кухня-майка-кетъринг", находящ се в гр. 
Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович" № 2. 

Непредставянето на изискуем или представянето на нередовен 
документ води до несъответствие на офертата с изискванията на 
възложителя. Съгласно последното изречение на подраздел „Разглеждане, 
оценка и класиране" от раздел III. Указания за подготовка на офертата, в 
случай, че участникът не отговаря на условията на Възложителя, посочени в 
публичната покана и документацията, неговата оферта не може да участва в 
оценяването. 

С оглед на това комисията предлага на възложителя участникът „Кей 
Енд Ви" ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от участие в процедурата по 
отношение на обособена позиция № 2 „Топъл обяд" и неговото и ценово 
предложение за тази позиция да не се оценява. 

Участникът „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен предлага срок за реакция след 
рекламация - 30 минути. 

З аложеният критерий за оценка е „ И к о н о м и ч е с к и най -из годната 
оферта " при следните показатели и относителната им тежест : 

1. „Предложена цена " - 70 точки . 
2. „ Време за реакция след р е кламация " - 30 точки . 

Най-ниската предложената цена по определена позиция от участник в 
процедурата се дели на цената, предложена от оценявания участник и полученото 
се умножава по коефициента за тежест 70, или: 

Най-ниска цена 
- х 70 = 

Цена на участник 



По показателя „Време за реакция след рекламация" офертата се оценява, като най-
краткото време в минути, предложено от участник в процедурата, се дели на 
времето за реакция след рекламация, предложено от оценявания участник и 
полученото се умножава по коефициента за тежест 30, или: 

Най-кратък срок за реакция 
след рекламация 

х 30 = 
Срок за реакция след 
рекламация на участник 

Крайната комплексна оценка на офертата се формира като сбор от резултатите по 
оценяване на офертата по двата показателя, или: 

Резултат от „Предложена цена" + Резултат от „Време за реакция след рекламация" = 
Краен резултат 

С оглед заложения критерий и предложените време за реакция и цена, 
участниците получават следния брой точки: 

I. Позиция Сутрешна закуска 

1. Участник ЕТ „Димитър Митев", гр. Нова Загора: 

1. „Предложена цена" - 62.04 точки. 
2. „Време за реакция след рекламация" - 30 точки. 

3. Общо - 92.04 точки 

2. Участник „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен: 

1. „Предложена цена" - 70 точки. 
2. „Време за реакция след рекламация" - 30 точки. 
3. Общо - 100 точки 

Предвид критерия за оценка и извършеното оценяване комисията класира 
участниците, както следва: 

I . Позиция Сутрешна закуска 

I. „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен 
II. ЕТ „Димитър Митев", гр. Нова Загора 

II. Позиция Топъл обяд 

С оглед на това, че до оценяване по позиция „Топъл обяд" е допусната 
само една оферта на участника Кооперация „Меркурий 12", гр. Нова Загора, 
не може да се извърши оценяване по заложения критерий и съответно не 
може да се осъществи класиране. Офертата на участника отговаря на 
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, предложената от 
него цена е приемлива. 

Въз основа на разгледаните документи и осъществената класация 
комисията предлага Договор за „Доставка на готови закуски и готов топъл 



обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора" 
за позиция „Сутрешна закуска" да се сключи с класирания на I място 
участник „Кей Енд Ви" ООД, гр. Сливен, за позиция „Топъл обяд" да се 
сключи с участника Кооперация „Меркурий 12", гр. Нова Загора. 

Настоящият протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, 
ал. 4 от ЗОП и се приключи на 11.09.2014 г. 

Комисия: 
Д. Стайкс 

Т. Енева 

О. Бишир 


