
 

                СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 
  
УТВЪРЖДАВАМ: 
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 
КМЕТ НА РАЙОН «НОВИ ИСКЪР» 

  ПРОТОКОЛ № 3 
 
Днес, 17.07.2014г., в 10:00 часа в Ритуалната сграда на район „Нови Искър”, находяща 

се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, на основание чл. 69а вр. с чл. 34 от 

Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № ОП-7001-8/29.04.2014г. на 

Кмета на СО– район „Нови Искър”- Възложител, се проведе трето по ред заседание на 

Комисия, назначена със Заповед № РД-09-256/10.06.2014г. на Кмета на СО– район 

„Нови Искър” в качеството му на Възложител за провеждане на открита процедура по 

ЗОП с предмет:  
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на 

територията на район „Нови Искър”, по 2 /две/ обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: „Доставка на месо, риба, колбаси, мляко и млечни 

продукти”  
Обособена позиция № 2: „Доставка на хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни 

продукти и консерви”  
Съгласно цитираната по-горе заповед, назначената Комисия е в състав: 
Председател: Антоанета Михайлова – Зам.- кмет на район „Нови Искър“ 
Членове: 
1. Борислав Младенов Ст. юрисконсулт, отдел „ПНАО и ГРАО“ 
На негово място Толя Евлогиева, Гл. юрисконсулт 
2. Румяна Петрова  Главен счетоводител 
3. Снежанка Врублевска Директор на ОДЗ № 57 
4. Найда Иванова  Директор на ОДЗ № 114 
5. Магдалина Богданова Директор на ОДЗ № 32 
6. Антоанета Цанева  Директор на ОДЗ № 121 
7. д-р Маргарита ГеоргиеваВъншен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП 
8. Анна Александрова Външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП 
9. Емил Миков  Главен експерт, дирекция «Образование»- СО 
На негово място Светослава Стоименова, счетоводител, «ФСД и ЧР» 
10. Симеон Иванов  Юрисконсулт, отдел «УОСЖФРКТД» 
 
За настоящия етап от провеждане на процедурата- отваряне и оповестяване на ценовите 

оферти, участниците в процедурата бяха надлежно уведомени чрез писма, изпратени по 

факс и ел. поща. Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти 

е оповестена и на интернет страницата на район «Нови Искър»- www.novi-iskar.bg. 
На основание чл. 69а, ал. 3от ЗОП Комисията допусна в залата да присъстват при 

извършване на публичните й действия представители на участващите в процедурата 

дружества. На публичната част от заседанието на Комисията и отваряне на ценовите 

оферти присъстваха: 
1. Представитил на „Аллур Н“ ДЗЗД – Росен Ценов.  
2. Представител на „Бохемис” ООД- Кирил Рангелов. 
 
 

http://www.novi-iskar.bg/


I. Комисията обяви оценяване на участниците по обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2 по показател П2 «Мерки за осигуряване на превантивен 

контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти“, находящ се 

в Техническото предложение в Плик № 2 «Предложение за изпълнение на 

поръчката».  
 
- Оценяване на показател П2- Мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти, предмет на поръчката  
 
Офериран брой продукти, които ще се представят за изпитвания, от съответния 

участник, подкрепени с протоколи от изпитвания за същия брой артикули  
П2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- х  40 
 най- голям  брой оферирани артикули , подкрепен с  протоколи от изпитвания  

 Максималния брой точки по П2, които може да получи кандидатът е 40.  
 
1. Оценяване по обособена позиция № 1 „МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”– /по Показател П2/ 
 
„Бохемис” ООД 

 П2 = 13 протокола от изпитвания 
 13  *40=21,67т. 
 24 

 
„Аллур Н“ ДЗЗД  

 П2   24 протокола от изпитвания 

 24  *40=40т. 
 24 

 
2. Оценяване по обособена позиция № 2– „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ”– /по Показател П2/ 
 
„Бохемис” ООД 

 П2 = Не са представени сертификати за съответствие от изпитвания от лабораторен 

анализ= 0т. 
  

„Аллур Н“ ДЗЗД  
 П2   152 протокола от изпитвания 

 152  *40=40т. 
 152 

 
II. Комисията пристъпи към следващия етап от провеждане на откритата 

процедура, а именно оценяване на участниците по обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2 по показател П3 «Срок за реагиране в случай на 

рекламация“ 
 

Офертата на участниците по този показател се оценяват по формулата: 
П3= Срок минимум   *10 
 Срок участник 

Където Срок минимум е най- краткия предложен срок от участник за реагиране в 

часове, а Срок участник е предложения срок за реагиране в часове на конкретен 

участник. 



 
1. Оценяване по обособена позиция № 1 – „МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” – / по Показател П3- Срок за реагиране при рекламация / 
 

 „Бохемис” ООД 
 П3 = 12мин 

 12  *10=10т. 
 12 

 
 „Аллур Н“ ДЗЗД     
 П3 = 1 час 

 12  *10=2т. 
 60 

 
2. Оценяване по обособена позиция № 2„ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ”/ по Показател П3- 
Срок за реагиране при рекламация / 
 

 „Бохемис” ООД 
 П3 = 12мин 

 12  *10=10т. 
 12 

 
 „Аллур Н“ ДЗЗД     
 П3 = 1 час 

 12  *10=2т. 
 60 

 
III. Комисията пристъпи към следващия етап от провеждане на откритата 

процедура, а именно обявяване на ценовите оферти по показател П1- Цена за 

изпълнение на поръчката на участниците по обособените позиции, както следва: 
 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ” 
 
Бохемис“ ООД предлага цена за изпълнение по обособена позиция № 1:   287087,79 лв. 

без ДДС/344505,35 лв. с ДДС 
 
„Аллур Н“ ДЗЗД предлага цена за изпълнение по обособена позиция № 1:  289996,74 

лв. без ДДС/ 347996,09 лв. с ДДС. 
 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, ПЛОДОВЕ, 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ” 
 
Бохемис“ ООД предлага цена за изпълнение по обособена позиция № 2:   312608,03 лв. 

без ДДС/375129,64 лв. с ДДС 
 
„Аллур Н“ ДЗЗД предлага цена за изпълнение по обособена позиция № 2:  397084,03 
лв. без ДДС/ 476500,84 лв. с ДДС. 
 
С извършване на описаните подробно по- горе действия публичната част на 

заседанието на Комисията приключи на 17.07.2014г. в 10:35 часа. 
 



IV. След приключване на публичната част от заседанието, Комисията пристъпи 

към оценка на ценовите оферти на участниците по Показател П1- Цена за 

изпълнение на поръчката, съобразно предвидената в документацията за участие 

Методика за оценка на показателите и относителната им тежест, както следва: 
 

Показател – П 
(наименование) 

Относително тегло 

1 2 
1. Обща предлагана цена – П1 50  
2. Мерки за осигуряване на превантивен 

контрол за безопасността и 

съответствието на хранителни продукти, 

предмет на поръчката – П2  

40 

3. Срок за реагиране в случай на 

рекламация- П3 
10 

 
Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: 
КО = П1 + П2 +П3 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника може да бъде с максимална 

стойност 100 точки.  
1. Оценяване на показател П1- Предлагана цена  
 

По обособена позиция № 1 МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ” 
 

Бохемис“ ООД 287087,79  *50= 50т. 
    287087,79 
 
 „Аллур-Н“ ДЗЗД 287087,79  *50 = 49,50т. 
    289996,74 
 

2. Оценяване на показател П1- Предлагана цена  
 

По обособена позиция № 2 „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, ПЛОДОВЕ, 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ” 
 
 Бохемис“ ООД 312608,03  *50= 50т. 
    312608,03 
 
 „Аллур-Н“ ДЗЗД 312608,03*50  = 39,36т. 
    397084,03 
 
V. След оценяване на ценовите предложения на участниците по обособените позиции и 

определяне на съответните стойности на относителната тежест на показателя П1 „Цена 

за изпълнение на поръчката“ в точки, Комисията пристъпи към определяне на 

Комплексната оценка на офертите на участниците, по обособени позиции, както 

следва: 
 
 
 
 
 
 
 



 
По обособена позиция № 1 МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ” 
 

№ 

по 

ред 

Участник Показател 

П1- Обща 

предлагана 

цена 

Показател П2- 
Мерки за 

осигуряване на 

превантивен 

контрол 

Показател 

П3- Срок за 

реагиране в 

случай на 

рекламация 

Комплексна 

оценка 

1 Бохемис“ ООД 50т. 21,67т. 10т. 81,67т. 
 „Аллур-Н“ 

ДЗЗД 
49,50т. 40т. 2т. 91,50т. 

 
 
 
По обособена позиция № 2 
„ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ 

И КОНСЕРВИ” 
 

№ 

по 

ред 

Участник Показател 

П1- Обща 

предлагана 

цена 

Показател П2- 
Мерки за 

осигуряване на 

превантивен 

контрол 

Показател 

П3- Срок за 

реагиране в 

случай на 

рекламация 

Комплексна 

оценка 

1 Бохемис“ ООД 50т. 0т. 10т. 60,00т. 
 „Аллур-Н“ 

ДЗЗД 
39,36т. 40т. 2т. 81,36т. 

 
 
Комисията единодушно взе следните решения: 
На основание чл. 71, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с оглед подробно изложените в Протокол № 

1/10.06.2014г., Протокол № 2/30.06.2014г. и настоящия Протокол № 3/17.07.2014г. 

резултати от работата на комисията по разглеждане и оценяване на допуснатите 

оферти, както и съобразно Комплексната оценка на допуснатите до оценка на ценовите 

предложения участници, Комисията прави следното класиране по обособени 

позиции, както следва: 
 
Класиране по обособена позиция № 1 МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” 
I.   Място „Аллур Н“ ДЗЗД    91,50 точки 
II.  Място: „Бохемис” ООД    81,67 точки 
 
Класиране по обособена позиция № 2„ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ” 
I.   Място „Аллур Н“ ДЗЗД    81,36 точки 
II.  Място: „Бохемис” ООД    60,00 точки 
 
С извършеното класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване Комисията предлага на Възложителя- Кмета на район „Нови Искър“ да 

сключи договор с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

детските заведения на територията на район „Нови Искър” по обособена позиция 

№ 1 МЕСО, РИБА, КОЛБАСИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” 
с класирания на първо място участник- „Аллур Н“ ДЗЗД     
 
 
 
 



 
С извършеното класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване Комисията предлага на Възложителя- Кмета на район „Нови Искър“ да 

сключи договор с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

детските заведения на територията на район „Нови Искър” по обособена позиция 

№ 2: „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ЗАКУСКИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ТРАЙНИ 

ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ”, 
с класирания на първо място участник- „Аллур Н“ ДЗЗД     
 
Настоящия Протокол № 3/17.07.2014г., ведно с Протокол № 1/10.06.2014г. и 

Протокол № 2/30.06.2014г. представлява цялостния и окончателен Протокол на 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район 

„Нови Искър”, по 2 /две/ обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: „Доставка на месо, риба, колбаси, мляко и млечни 

продукти”  
Обособена позиция № 2: „Доставка на хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни 

продукти и консерви”  
 
Протокола е съставен и подписан на основание чл. 72, ал. 1, ал. 2 от ЗОП, като същия е 

предаден на Възложителя ведно с цялата документация по обществената поръчка. 
 
Председател на Комисия по :   Антоанета Михайлова ........................../п/ 
Заповед № РД-09-256/10.06.2014г. Зам.- кмет на район „Нови Искър“ 
на Кмета на район „Нови Искър“ 
 
Членове: 
1. Борислав Младенов Ст. юрисконсулт, отдел „ПНАО и ГРАО“ ........../п/ 
На негово място Толя Евлогиева, Гл. юрисконсулт 
 
2. Румяна Петрова  Главен счетоводител............................................../п/ 
 
3. Снежанка Врублевска Директор на ОДЗ № 57........................................../п/ 
4. Найда Иванова  Директор на ОДЗ № 114......................................../п/ 
 
5. Магдалина Богданова Директор на ОДЗ № 32......................................... /п/ 
 
6. Антоанета Цанева  Директор на ОДЗ № 121........................................ /п/ 
 
7. д-р Маргарита ГеоргиеваВъншен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП......../п/ 
 
8. Анна Александрова Външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП.... ..../п/ 
 
9. Емил Миков  Главен експерт, дирекция «Образование»- СО..../п/ 
На негово място Светослава Стоименова, счетоводител, «ФСД и ЧР» 
 
10. Симеон Иванов  Юрисконсулт, отдел «УОСЖФРКТД».................../п/ 


