
ПРОТОКОЛ  
№ 1

на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки

за провеждане на процедура на публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по 
предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „М ечта“ -  

гр. София, район „Подуяне“, Столична общ ина“

Днес, 12.03.2020 година, в Музикалния салон в сградата на Детска градина 
№ 92 „Мечта“, гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги 
Кюмюрджиев“ № 10, назначената със заповед № 206-206 от 12.03.2020 година на 
директора на Детска градина № 92 „Мечта“ комисия, която да разгледа, оцени и 
класира подадените оферти, в състав:

1) Мария Георгиева Милева (правоспособен юрист) -  председател;
2) Вера Петрова Ненкова (главен учител в Детска градина № 92 „Мечта“) -

член;
3) Христина Йорданова Илиева („ЗАТС“ в Детска градина № 92 „Мечта“)

-  член,
започна своята работа в 10:30 часа, след обявяване съдържанието на заповед № 
206-206 от 12.03.2020 година на директора на Детска градина № 92 „Мечта“ и 
получаване с протокол на офертите на кандидатите, подадени до 16:30 часа на 
11.03^2020 година, съгласно условията, посочени в обявата за обществената 
поръчка. След като се запознаха с кандидатите, подали оферти, се направи 
справка за всеки един от тях в Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Всички членове на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители, посочени в чл.
54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Комисията започна своята работа. Председателят оповести написаното 
върху пликовете на всеки един от участниците по реда на‘ тяхното постъпване, 
както следва:

1. „МАКРОН" ООД, с адрес за кореспонденция: кв. „Враждебна“, ул. „8- 
ма“ № 26Б, България, гр. София 1839, тел. 02/8406192, факс: 02/8406196, e-mail: 
такгоп@такгоп.огц, с подадена оферта с вх. № 147 от 11.03.2020 година, 10:54 
часа;

2. ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“, с адрес на управление и за 
кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. София 1618,



район „Овча Купел44, ж.к. „Овча Купел-1“, ул. „Лиляче“ № 19, представляван от 
Иван Димчев Даньовски (лице за контакт), e-mail: danyovski@gmail.coin, тел. 
0889 525282, факс -  няма, с подадена оферта с вх. № 148 от 11.03.2020 година, 
12:32 часа;

3. „БОХЕМИС44 ООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 1220, район 
„Надежда44, ж.к. „Надежда44, бл. 132, вх. А, ет. 7, ап. 20, лице за контакти: Кирил 
Рангелов -  управител, телефон: 0899 86 77 08, факс: 02/974 40 18, e-mail: 
bohemis@abv.bg, с подадена оферта с вх. № 149 от 11.03.2020 година, 14:46 часа.

I. Комисията пристъпи към отваряне запечатаната оферта на първия 
участник, а именно: „МАКРОН44 ООД, с ЕИК: 121373911, със седалище и адрес 
на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 
1172, район „Изгрев44, ж.к. „Дианабад44, бл. ЗА, ет. 14, ап. 84, представлявано от 
управителите Милен Христов Петров и Йоана Ценкова Йорданова, действащи 
заедно и поотделно.

Комисията констатира, че в плика са налични лилава папка с документи и 
запечатан с ненарушена цялост плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“, 
върху който плик всички членове на комисията положиха своите подписи.

Лилавата папка съдържа CD с ЕЕДОП, прикачен към папката. Списък на 
представените документи, съгласно приложния от участника опис и 
съответстващите на описа документи, подписани и подпечатани, където това е 
необходимо, от този участник, сред които са и документите, представляващи 
техничекото предложение на този участник, също заверени, подписани и 
подпечатани навсякъде.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки председателят на комисията оповести на глас 
съдържанието на намиращите се в папката документи, като документът, 
представляващ техническото предложение на този участник, беше подписан от 
всички членове на комисията.

В папката са налични:
- CD с ЕЕДОП, подписан от управителите Милен Христов Петров и Йоана 

Ценкова Йорданова с валиден елекронен подпис;
- Списък на представените документи {Образец №  /);
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  на 

хартиен носител;
- удостоверения за добро изпълнение -  8 броя;
- удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 

32287 от 02.04.2015 година, ведно със списък на групите храни;
- нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 08.07.2005 

година № 48, том V, per. № 13345, дело № 763 от 2005 година на Румен Димитров
-  нотариус с per. № 274 в регистъра на Нотариалната камара с район на действие 
Районен съд -  гр. София, вписан в Служба по вписванията -  София с вх. per. № 
34474 от 08.07.2005 година, акт № 100, том LL, дело № 25016, от който е видно, 
че „МАКРОН44 ООД е собственик на 2/3 от сграда и 2/3 от дворно място, 
находящи се в гр. София, кв. „Враждебна44, ул.„8-ма44;
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- удостоверение № 12 от 14.08.2008 година за въвеждане в експлоатация на 
строеж: „Склад хранителни стоки, магазин и офиси“, находящ се в УПИ I за 
обществено хранене, кв. 73в, гр. София, кв. „Враждебна“, ул.„8-ма“;

- уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на 
Столична община;

- свидетелства за регистрация на моторни превозни средства -  12 броя;
- удостоверения за регистрация на транспортни средства -  12 броя;
- сертификат ISO 9001:2015;
- сертификат ISO 22000:2018;
- сертификат НАССР;
- предложение за изпълнение на поръчката (Образец №  2);
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, с която декларират, че информацията относно 
единичните цени на артикулите, съдържаща се в Образец № ЗА следва да се счита 
за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна и същата не желаят да бъде 
разкривана от възложителя.

I I .  Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик на втория 
участник, а именно: ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“, с ЕИК: 
121272823, със седалище и адрес на управление: България, област София 
(столица), община Столична, гр. София 1618, район „Овча купел“, ж.к. „Овча 
купел-1“, ул. „Лиляче“ № 19, представляван от Иван Димчев Даньовски -  
физическо лице-търговец. От външната страна на плика с кламер е прикрепено 
писмено пълномощно, с което едноличният търговец упълномощава Светослав 
Кирилов Илиев да го представлява в обществената поръчка.

Комисията констатира, че в плика са налични оранжава папка с документи 
и запечатан с ненарушена цялост плик с надпис:
,, ЕТ „ Македония -  Иван Даньовски “
ЕИК 11272823
Предлагани ценови параметри “, върху който плик всички членове на комисията 
положиха своите подписи.

Оранжевата папка съдържа CD с ЕЕДОП, прикачен към папката. Списък на 
представените документи, съгласно приложния от участника опис и 
съответстващите на описа документи, подписани и подпечатани където това е 
необходимо от този участник, сред които са и документите, представляващи 
техничекото предложение на този участник, също подписани и подпечатани 
навсякъде.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки председателят на комисията оповести на глас 
съдържанието на намиращите се в папката документи, като документът, 
представляващ техническото предложение на този участник, беше подписан от 
всички членове на комисията.

В папката са налични:
- CD с ЕЕДОП, подписан от едноличния търговец Иван Димчев Даньовски 

с валиден елекронен подпис;



- Списък на представените документи (Образец №  У);
- предложение за изпълнение на поръчката (Образец N° 2).
III. Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик на третия 

участник, а именно: „БОХЕМИС“ ООД, с ЕИК: 121462751, със седалище и адрес 
на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 
1220, район „Надежда“, ж.к. „Овча купел-1“, бл. 132, вх. А, ет. 7, ап. 20, 
представлявано от Кирил Христофоров Рангелов -  управител.

Комисията констатира, че в плика са налични сива папка с документи и 
запечатан с ненарушена цялост плик с надпис:
„Предлагани ценови параметри“ 
за участие в открита процедура 
по чл. 18, ал. 1, т. 1 от 3 0 П с предмет
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 
Детска градина № 92 „Мечта" -  гр. София, район „Подуяне", Столична 
община. “, върху който плик всички членове на комисията положиха своите 
подписи.

Сивата папка съдържа CD с ЕЕДОП, прикачен към папката. Списък на 
представените документи, съгласно приложния от участника опис и 
съответстващите на описа документи, подписани и подпечатани където това е 
необходимо от този участник, сред които са и документите, представляващи 
техничекото предложение на този участник, също подписани и подпечатани 
навсякъде.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от Правгшника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки председателят на комисията оповести на глас 
съдържанието на намиращите се в папката документи, като документът, 
представляващ техническото предложение на този участник, беше подписан от 
всички членове на комисията.

В папката са налични:
-,Списък на представените документи (Образец №  /);
- CD с ЕЕДОП, подписан от управителя Кирил Христофоров Рангелов с 

валиден елекронен подпис;
- предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2).
С това, съгласно чл. 54, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, приключи публичната част от работата на комисията.
Комисията продължи своята работа, съгласно чл. 54, ал. 7 от Правилника 

за прилагаме на Закона за обществените поръчки, като констатира за всеки от 
участниците следното: .<

1. Участникът „МАКРОН*4 ЕООД е изпълнил всйчки изисквания от 
одобрената от възложителя документация, но следва допълнително да представи 
заверено копие от документ, от който да е видно на какво правно основание 
„МАКРОН“ ООД ползва 1/3 от сграда, находяща се в гр. София, кв. „Враждебна“, 
ул. „8-ма“.

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 
от Закона за обществените поръчки, с която декларира, че информацията



относно единичните цени на артикулите, съдържаща се в Образец № ЗА следва 
да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна и същата не 
следва да бъде разкривана от възложителя. Съгласно посоченото в одобрената 
документация обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най- 
изгодна оферта по критерий ,, най-ниска цена “ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки. Комисията се запозна със съдържанието на декларацията 
и с изложеното в нея искане от участника, но на основание чл. 102, ал. 2 от Закона 
за обществените поръчки участниците не могат да се позовават на 
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 
подлежат на оценка.

2. Участникът ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ е изпълнил 
изискванията от одобрената от възложителя документация.

Приложеното писмено пълномощно, с което едноличният търговец 
упълномощава Светослав Кирилов Илиев да го представлява в обществената 
поръчка не е влязло в употреба до настоящия момент, а и на основание 
одобрената документация същото следва да е с нотариална заверка на подписа, 
за да породи действие.

3. Участникът „БОХЕМИС“ ООД е изпълнил изискванията от одобрената 
от възложителя документация.

Комисията след като направи горепосочените констатации
РЕШИ:

1. С представените документи участниците: ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН 
ДАНЬОВСКИ“ и „БОХЕМИС“ ООД са изпълнили изискванията на одобрената 
от възложителя документация и същите се допускат до участие на следващия етап 
от процедурата, свързан с отваряне на пликовете: „Предагани ценови
параметри

2. Участникът „МАКРОН“ ЕООД следва допълнително да представи 
заверено копие от документ, от който да е видно на какво правно основание 
„МАКРОН“ ООД ползва 1/3 от сграда, находяща се в гр. София, кв.
„Враждебна“, ул.„8-ма“ .

3. Сканиран екземпляр от настоящия протокол да се връчи чрез 
възложителя до всички участници в процедурата на посочените от тях 
електронни адреси и да се обяви на сайта на възложителя в „Профил на купувача

4. Съгласно чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки в срок до 5 работни дни от получаването на протокола 
участникът, по отношение на когото е констатирано несъответствие или липса на 
информация, следва да представи документи, които съдържат допълнената 
информация.

5. Комисията определя дата, час и място за отваряне на пликовете 
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на 25.03.2020 година 
в 10:30 часа в Методическия кабинет в сградата на Детска градина № 92 „Мечта“, 
адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги 
Кюмюрджиев“ № 10.



Настоящият протокол се състави и подписа в 16:30 часа на 12.03.2020 
година в Музикалния салон в сградата на Детска градина № 92 Мечта“ в два 
еднообразни екземпляра, от които един за комисията и един за Възложителя.

/Мария Милева/

/Христи

1«-<
Вера Венкова/

...........
-ia Илиева/


