
ПРОТОКОЛ
№ 2

на основание чл. 57, ал. 1 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, 01.04.2020 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,
започна своята работа в 10:30 часа.

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 залата се яви Кирил Христофоров Рангелов -  управител на „БОХЕМИС“ 
ООД -  участник в процедурата.

Комисията започна своята работа при осигурени и изпълнени всички 
епидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването и 
спуснатите от Националния оперативен щаб мерки.

Комисията разгледа полученото от участника „МАКРОН“ ООД писмо във 
връзка с изпълнение на указанията, дадени с протокол № 1 от 12.03.2020 година. 
Писмото е подписано с електронен подпис от управителя на дружеството и е 
изпратено в срок на електронната поща на възложителя.



С офертата си участникът е представил заверени копия от:
- 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 „МАКРОН“ ООД е собственик на 2/3 от сграда и 2/3 от дворно място, 
находящи се в гр. София, кв. „Враждебна“, ул.„8-ма“;

- уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на 
Столична община с регистрационен индекс 7000-543 от 30.11.2006 година;

- 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“;

- удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 
32287 от 02.04.2015 година, ведно със списък на групите храни.

От тези документи е видно, че „МАКРОН“ ООД разполага с търговски 
обект -  склад за хранителни стоки, магазин.

Комисията счита, че „МАКРОН“ ООД е изпълнил изискванията на 
одобрената от възложителя документация и същият се допуска до участие на 
следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на пликовете: „Предагани 
ценова параметри“.

Председателят оповести списъка на участниците и техните пликове с 
ценовите предложениия по поредност на входящите номера на допуснатите до 
този етап участници, 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@makron.on2:, 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 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.bti, с подадена оферта с вх. № 149 от 11.03.2020 година, 14:46 часа.

I. От името на комисията членовете Вера Ненкова и Христина Илиева 
пристъпиха към отваряне на плика на първия допуснат участник , а именно: 
„МАКРОН“ ООД, с ЕИК: 121373911, със седалище и адрес на управление: 
България, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район 
„Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. ЗА, ет. 14, ап. 84, представлявано от управителите 
Милен Христов Петров и Йоана Ценкова Йорданова, действащи заедно и
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ноотделно. Председателят на комисията наблюдаваше в реално време отварянето 
на плика с ценовото предложение на този участник. Пликът бе разрязан и в него 
се намери попълнено Ценово предложение (Образец №  3) от документацията и 
попълнена Техническа спецификация по образец от документацията. 
Предлаганата обща цена, дадена от участника „МАКРОН“ ООД е в размер 
на 118 797,90 (с го и осемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева 
и деветдесет стотинки) без ДДС. Всички страници от Образец № 3 и 
Техническата спецификация (Образец № ЗА) се сканираха от двамата членове на 
комисията, заседаващи в Детска градина № 92 „Мечта“, и се изпратиха на 
председателя на комисията. Председателят подписа всички страници с 
електронен подпис и върна по електронен път обратно документите, които бяха 
подписани и от другите членове на комисията. Образец № 3 , съдържащ общата 
предлагана цена се подписа и от Кирил Христофоров Рангелов -  управител на 
„БОХЕМИС“ ООД, като представител на участник в процедурата.

Към офертата си „МАКРОН“ ООД 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 комисията, 
както и от възложителя. Поради тази причина Техническата спецификация 
('Образец № ЗА) не беше представена на присъстващия представител Кирил 
Христофоров Рангелов -  управител на „БОХЕМИС“ ООД и не беше подписана 
от него.

II. От името на комисията членовете Вера Ненкова и Христина Илиева 
пристъпиха към отваряне на плика на втория допуснат 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. 
Председателят на комисията наблюдаваше в реално време отварянето на плика с 
ценовото предложение на този участник. Пликът бе разрязан и в него се намери 
попълнено Ценово предложение (Образец № 3) от документацията и попълнена 
Техническа спецификация по образец от документацията. Предлаганата обща 
цена, дадена от участника ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ е в 
размер на 112 458,00 (сто и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и осем) 
лева без ДДС. Всички страници от Образец № 3 и Техническата спецификация 
(<Образец № ЗА) се сканираха от двамата членове на комисията, заседаващи в 
Детска градина № 92 „Мечта“, и се изпратиха на председателя на комисията. 
Председателят подписа всички страници с електронен подпис и върна по 
електронен път обратно документите, които бяха подписани и от другите членове 
на комисията, както и от Кирил Христофоров Рангелов -  управител на 
„БОХЕМИС“ ООД, като представител на участник в процедурата.

III. От името на комисията членовете Вера Ненкова и Христина Илиева 
пристъпиха към отваряне на плика на третия допуснат 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. Председателят на комисията 
наблюдаваше в реално време отварянето на плика с ценовото предложение на 
този участник. Пликът бе разрязан и в него се намери попълнено Ценово 
предложение (Образец № 3) от документацията и попълнена Техническа 
спецификация по образец от документацията. Предлаганата обща цена, дадена 
от участника „БОХЕМИС“ ООД е в размер на 110 917,80 (сто и десет хиляди 
девестотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС. Всички 
страници от Образец № 3 и Техническата спецификация (Образец № ЗА) се 
сканираха от двамата членове на комисията, заседаващи в Детска градина № 92 
„Мечта“, и се изпратиха на председателя на комисията. Председателят подписа 
всички страници с електронен подпис и върна по електронен път обратно 
документите, които бяха подписани и от другите членове на комисията.

С това приключи публичната част от работата на комисията, поради което 
Кирил Рангелов -  управител на „БОХЕМИС“ ООД, като представил на участник 
в процедурата, беше помолен да напусне Музикалния салон, което бе сторено от 
него.

Комисията продължи своята работа, съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилника 
за прилагане на Закона за обществените поръчки, като констатира за всеки от 
участниците следното:

1. Участникът „МАКРОН“ ООД предлага цена от 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.

2. Участникът ЕТ „МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“ предлага 
цена от 112 458,00 (сто и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и осем) 
лева без ДДС. В резултат от направените математически изчисления комисията 
констатира, че не е налице несъответствие между сбора на цените в Техническата 
спецификация (в колона 8 на Образец № ЗА) и цената, посочена в Ценовото 
предложение (Образец №  3).

3. Участникът „БОХЕМИС“ ООД предлага цена от 110 917,80 (сто и десет 
хиляди девестотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС. 
В резултат от направените математически изчисления комисията констатира, че 
не е налице несъответствие между сбора на цените в Техническата спецификация 
(в колона 8 па Образец № ЗА) и цената, посочена в Ценовото предложение 
(Образец № 3).

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:

1. Не е налице основание за изискване на подробна писмена обосновка за начина 
на ценообразуване на никой от участниците.
2. Приема ценовите предложения на всички участници, които оценява съгласно 
критерия „най-ниска цена“ съгласно раздел IV. от одобрената документация.
3. 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 (ето и осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един 
лева и деветдесет стотинки) без ДДС.

Настоящият протокол се състави и подписа в 15:50 часа на 01.04.2020 
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.

Mariya Georgieva 
, Mi leva
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Mariya Georgieva Mileva 
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