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

гр. С оф ия, район „П одуяне“, С толична общ ина“
\

«

Днес, 02.04.2020 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,
продължи своята работа.

Във връзка с обявеното с решение на Народното събрание на Република 
България от 13.03.2020 година извънредно положение, препоръките на 
Националния оперативен щаб и заповедите на министъра на здравеопазването, с 
които се въвеждат противоепидемични мерки за недопускане разпространението 
на COVID-19 (зараза, обявена от Световната здравна организация за пандемия) в 
страната, председателят на комисията не може да присъства физически на 
мястото на заседанието на комисията. Ето защо членовете на комисията ще 
заседават в електронна среда, като председателят ще участва от разстояние, чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационни технологии 
(видеоконферентна връзка чрез Skype).

В сградата на Детска градина № 92 „Мечта“ са осигурени и изпълнени 
всички епидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на 
здравеопазването и спуснатите от Националния оперативен Щаб мерки.

След като комисията приключи своята основна работа в пълен състав, 
посочен по-горе, и при единодушие по всички взети решения, обективирани в 
протоколи от заседанията, както следва: протокол № 1 от 12.03.2020 година и 
протокол № 2 от 01.04.2020 година, на основание чл. 60, ал. I от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, състави настоящия доклад за 
резултатите от своята работа.



На първото свое заседание на 12.03.2020 година комисията в посочения по- 
горе състав прие пликовете на участниците, подали оферти до 16:30 часа на 
11.03.2020 година, 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: 
makron(amakron.org, c подадена оферта c 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 Купел“, ж.к. „Овча Купел-1“, ул. „Лиляче“ № 19, представляван от 
Иван Димчев Даньовски (лице за контакт), e-mail: danyovski@gmail.com, тел. 
0889 525282, факс -  няма, с подадена оферта с вх. № 148 от 11.03.2020 година, 
12:32 часа;

3. „БОХЕМИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 1220, район 
„Надежда“, ж.к. „Надежда“, 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.

На първото заседание на комисията на 12.03.2020 година не присъстваха 
представители, посочени в чл. 54, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки. Комисията отвори пликовете на всички участници по 
реда на постъпването им. Спазена бе процедурата за подписване на пликовете с 
ценовите параметри и техническите предложения ог състава на комисията.

В протокола от същата дата, комисията прие, че документите на 
участниците: ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ и „БОХЕМИС“ 
ООД съответстват на обявените в документацията критерии за подбор и на това 
основание, комисията допусна същите до следващия етап от процедурата, а 
именно: отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 
Участникът „МАКРОН“ ООД следва да представи допълнително документи и 
едва след това комисията ще прецени дали същият ще бъде допуснат до 
следващия етап от процедурата.

Второто заседание на комисията бе на 01.04.2020 година, като комисията 
започна своята работа в 10:30 часа. Комисията разгледа изпратеното от участника 
„МАКРОН“ ООД уточнение, след което същият бе допуснат до следващия етап, 
свързан с отварянето на ценовите предложения на участниците, а именно: 
„МАКРОН“ ООД, ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ и 
„БОХЕМИС“ ООД, на който етап присъстваше Кирил Христофоров Рангелов -  
управител на „БОХЕМИС“ ООД, като представител на участник в процедурата.

Членовете на комисията отвориха ценовите предложения последователно, 
по реда на постъпване на офертите на всеки от тримата допуснати участници. 
След отваряне на всеки плик от страна на комисията се обявяваше на глас 
предлаганата от съответния участник цена, в изпълнение на процедурата по чл. 
57', ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Всяко 
отворено ценово предложение и техническа спецификация се подписваха от 
целия състав на комисията -  от председателя на комисията от разстояние с 
електронен подпис, както и от Кирил Христофоров Рангелов -  управител на
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„БОХЕМИС“ ООД. Като представител на участник в процедурата, той разписа 
документите на другите двама участника. Техническата спецификация (Образец 
№  ЗА) на „МАКРОН“ ООД не беше представена на присъстващия представител 
Кирил Христофоров Рангелов -  управител на „БОХЕМИС“ ООД и не беше 
подписана от него. Към офертата си „МАКРОН“ ООД е представил декларация 
за конфиденциалност по чл. 102, an. 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 комисията, 
както и от възложителя.

Всички гореописани действия се изпълниха от членовете на комисията 
последователно при отваряне на пликовете на всички допуснати участници, а 
именно: „МАКРОН“ ООД, ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ и 
„БОХЕМИС“ ООД.

- участникът „МАКРОН“ ООД е предложил цена в размер на 118 797,90 
(сто и осемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и деветдесет 
стотинки) без ДДС. В резултат от направените математически изчисления 
комисията констатира, че е налице несъответствие между сбора на цените в 
Техническата спецификация (в колона 8 на Образец №  ЗА) и цената, посочена в 
Ценовото предложение (Образец №  3). Сборът от числата в колона 8 на Образец 
№  ЗА е 118 761,90 (сто и осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един лева 
и деветдесет стотинки) без ДДС, тоест има разлика от 36 (тридесет и шест) лева;

- участникът ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ е предложил цена 
в размер на 112 458,00 (сто и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и осем) 
лева без ДДС;

- участникът „БОХЕМИС“ ООД е предложил цена в размер на 110 917,80 
(сто и десет хиляди девестотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева 
без ДДС.

В съответствие с чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
комисията констатира, че няма предложение на участник, което да е с повече от 
20 % (двадесет на сто) по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници. На това основание комисията реши, че не е налице 
основание за изискване на подробна писмена обосновка за начина на 
ценообразуване на никой от участниците.

По обявения от възложителя критерий „най-ниска цена“ комисията класира 
участниците, както следва.
- на първо място „БОХЕМИС“ ООД, което дружество е предложило обща цена 
в размер на 110 917,80 (сто и десет хиляди девестотин и седемнадесет лева и 
осемдесет стотинки) лева без ДДС;
- на второ място ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“, което дружество 
е предложило обща цена в размер на 112 458,00 (сто и дванадесет хиляди 
четиристотин петдесет и осем) лева без ДДС;
- на трето място „МАКРОН“ ООД, което дружество е предложило обща цена в 
размер на 118 761,90 (сто и осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един 
лева и деветдесет стотинки) без ДДС.



В резултат на своята работа и на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от Правилника 
за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията предлага на 
възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник, а именно:

Към настоящия доклад се приллагаг всики протоколи, изговени в хода на 
работата на комисията.

След подписването му докладът се предава на възложителя, заедно с цялата 
документация на обществената поръчка.

Настоящият протокол се състави и подписа в 16:30 часа на 02.04.2020 
година от председателя на комисията от разстояние с електронен подпис и бе 
изпратен по електронен път. След което се подписа и от членовете в Музикалния 
салон в сградата на Детска градина № 92 „Мечта“ в два еднообразни екземпляра, 
от които един за комисията и един за Възложителя.

.БОХЕМИС“ ООД.

Digitally signed by Mariya 
Georgieva Mileva

1.
/М ария М илева/

/Х ристина И лиева/


