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П Р О Т О К О Л №3
от заседание на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:: „Доставка на
хранителни продукти и напитки за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел
констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя
Днес, 15.12.2017г. в заседателна зала „Яйцето“, находяща се в
административната сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, се проведе заседание на
Комисията, назначена със Заповед № РД 40-153/26.10.2017 г. на Възложителя, за
провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП),
с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СУ „Св.
Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-133 от 19.09.2017 г. на Ректора и
финансиранa от бюджета на СУ „Св. Климент Охридски”, с уникален номер на
поръчката в РОП: 00640-2017-0023
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в
следния състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“ в
администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“.
Членове:
1. инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен Мениджър на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“;
2. Изабела Маринова – адвокат;
3. Петя Петкова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ към СУ „Св.
Климент Охридски“;
4. Петя Ключкова – специалист хранене в Поделение „СБО“ към СУ „Св.
Климент Охридски“.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията
присъстват на провежданото нейно открито заседание, налице са кворум и
мнозинство за приемане на валидни решения, не се налага определяне и встъпване на
резервни членове.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3,
изр. второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстват:
- Николай Антонов – упълномощен представител на „Нове Инженеринг“
ЕООД
- Милкана Якова – упълномощен представител на „Експрес Фууд Трейд“
ЕООД
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- Петър Костов – упълномощен представител на „Елиаз“ ООД
- Гергана Иванова – упълномощен представител на „КООП – Търговия и
Туризъм“ АД
Други представители от кръга на правните субекти, на които визираните
норми на ППЗОП предоставят правна възможност да присъстват при провеждането
на публичните заседания по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите и оценени по останалите
показатели за оценка Участници в процедурата, не присъстват на днешното заседание
на Комисията.
I. Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на
евентуално закъснели представители на другите Участници в процедурата и/или на
средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 11:15 часа и след
легитимирането на присъстващите представители на трима от Участниците, подали
оферти за изпълнение на обществената поръчка, ги запозна със следните факти и
обстоятелства:
II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към
отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на
допуснатите Участници, по реда на тяхното постъпване, в резултат на което се
получиха следните резултати:
Позиция № 1 Доставка на Хляб и хлебни изделия
№

Участник

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

1

ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“

372 037,50

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД
5%

2

„ПАНДА ИП“ ЕООД

296 837,50

1%

3

„ЕЛИАЗ“ ООД

265 337,50

4%

Позиция № 2
№

1
2

Доставка на Мляко и млечни продукти

Участник
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

231 256,80

3%

327 534,00

5%

3

„ПАНДА ИП“ ЕООД

281 208,00

1%

4

„ЛАКТИМА“ ЕАД

337 780,80

13%
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Позиция № 3
№

1
2
3
4

Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти
Процент отстъпка
Обща предлагана цена в лв. без
Участник
от бюлетин на
ДДС
„САПИ“ ЕООД
„НОВЕ
322 816,13
ИНЖЕНЕРИНГ“
3%
ЕООД
„ЕКСПРЕС ФУУД
311 771,67
1%
ТРЕЙД“ ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
438 847,5
5%
ИВАН ДАНЬОВСКИ“
345 485,35
1%
„ПАНДА ИП“ ЕООД

Позиция № 4
№

1
2
3
4

Участник
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
„ЕКСПРЕС ФУУД
ТРЕЙД“ ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“
„ПАНДА ИП“ ЕООД

Позиция № 5
№

1
2
3

1
2

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

90 135,50

3%

76 933,50

1%

125 650,00

5%

113 562,75

1%

Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо

Участник
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“
„ПАНДА ИП“ ЕООД

Позиция № 6
№

Доставка на Риба

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

330 680,00

3%

395 040,00

5%

418 008,00

1%

Доставка на Tестени и сладкарски изделия

Участник
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
„ЕКСПРЕС ФУУД
ТРЕЙД“ ЕООД

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

200 167,00

3%

188 756,00

1%

3

3

„ПАНДА ИП“ ЕООД

199 906,00

1%

4

„ЕЛИАЗ“ ООД

196 636,00

2%

Позиция № 7
№

1
2
3
4

Доставка на Зеленчукови и плодови консерви

Участник

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

244 696,75

3%

232 530,25

1%

313 284,25

5%

269 647,5

1%

„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
„ЕКСПРЕС ФУУД
ТРЕЙД“ ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“
„ПАНДА ИП“ ЕООД

Позиция № 8

Доставка на Пресни плодове и зеленчуци

№

Участник

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

1

„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД

179 400,55

3%

2

„ПАНДА ИП“ ЕООД

155 631,80

1%

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД

320 522,73

3%

301 256,23

1%

399 940,2

5%

347 833,75

1%

Процент отстъпка
от бюлетин на
„САПИ“ ЕООД
3%

Позиция № 9
№

1
2
3
4

Доставка на Други храни

Участник
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
„ЕКСПРЕС ФУУД
ТРЕЙД“ ЕООД
ЕТ „МАКЕДОНИЯ –
ИВАН ДАНЬОВСКИ“
„ПАНДА ИП“ ЕООД

Позиция № 10

Доставка на Напитки

№

Участник

Обща предлагана цена в лв. без
ДДС

1

„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“

101 042,06
4

ЕООД
2

„ПАНДА ИП“ ЕООД

123 540,55

1%

По време на обявяването на стойностните размери по отделните Обособени
позиции, формиращи Ценовите предложения, съдържащи се в офертите на
допуснатите в процедурата Участници и независимо от обстоятелството, че
разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява задължение за членовете на
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите,
спазвайки приетото от настоящия помощен орган Решение да приложи по аналогия
разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, въздигнати в чл.
2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност), трима от членовете на
Комисията и Представител на участниците подписаха всяко едно обсъждано Ценово
предложение, на допуснатите участници по отделните Обособени позиции.
********************************************************************
***
III. След извършване на горепосочените действия, Председателят на
Комисията закри публичното заседание, като помоли присъстващите представители
на Участници в процедурата да напуснат залата.
На закритото заседание, Комисията извърши проверка на съдържанието на
пликовете с предлаганата цена на участниците по отделните Обособени позиции.
Комисията установи, че Ценовите предложения на всички участници са представени
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя – в оригинал на хартиен носител, подписано и подпечатано на всяка
страница от представляващия участника или упълномощено лице, на хартиен и
електронен носител /отворен вариант.
След като извърши горното, комисията пристъпи към преглед и установяване
евентуалното наличие на изгодност (по-благоприятно стойностно предложение), по
смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Въз основа на направения от Комисията детайлен преглед на представените
ценови предложения по отделните Обособени позиции и проверка за наличието на
обстоятелства по чл. 72, ал.1 от ЗОП, извършена по формулата
(y-z) х 100 = %
y
където „y” е средната стойност на направените предложения в останалите
оферти по разглеждания показател, а „z” е стойността на направеното предложение от
Участника, за когото се правят изчисленията, Комисията констатира, че са налице
хипотези на „необичайно благоприятни оферти“ по смисъла на ЗОП.
1. Предлаганата от „ЕЛИАЗ“ ООД по Обособена позиция № 1 „Доставка на
на хляб и хлебни изделия“ обща стойност за изпълнение на доставките, включени в
обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка, е с 20,66% по-благоприятна
от средната обща стойност от ценовите предложения за изпълнение на поръчката по
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Обособена позиция №1, направени от останалите, допуснати в процедурата
Участници.
2. Предлаганата от „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция
№ 2 „Доставка на Мляко и млечни продукти“ обща стойност за изпълнение на
доставките, включени в обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка, е с
26,70% по-благоприятна от средната обща стойност от ценовите предложения за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, направени от останалите,
допуснати в процедурата Участници.
3. Предлаганата от „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД по Обособена
позиция № 4 „Доставка на риба“ обща стойност за изпълнение на доставките,
включени в обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка, е с 29,92% поблагоприятна от средната обща стойност от ценовите предложения за изпълнение на
поръчката по Обособена позиция №1, направени от останалите, допуснати в
процедурата Участници.
Предвид гореустановеното и в изпълнение на нормативно вмененото й с чл.
72, ал.1 от ЗОП задължение, Комисията прие решение да изиска от посочените трима
Участници подробни писмени обосновки за начина на направеното от всеки от тях
ценообразуване, респ. формирана обща стойност за изпълнение на доставките,
предмет на посочените обособени позиции.
В искането си, Комисията указа на Участниците да представят обосновките си
в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на писмото, обективиращо
визираното нейно искане за обосновка.
След като прие решение да изиска обосновки от участниците по Обособени
позиции №1, 2 и 4, Комисията взе решение да продължи работата си по останалите
Обособени позиции предмет на настоящото възлагане, като извърши класиране на
допуснатите участници.
С оглед изложеното в настоящия Протокол и в Протокол №1 от 14.11.2017г. и
Протокол №2 от 14.12.2017г. комисията извърши следното КЛАСИРАНЕ:

Обособена позиция № 3 Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти
1. „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД – с предложена цена 311 771,67 лв. без
ДДС
2. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 322 816,13 лв. без ДДС
3. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 345 485,35 лв. без ДДС
4. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ - с предложена цена 438 847,5
без ДДС
Обособена позиция № 5 Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 330 680,00 лв. без ДДС
2. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ - с предложена цена 395 040,00
без ДДС
3. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 418 008,00 лв. без ДДС
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Обособена позиция № 6 Доставка на Tестени и сладкарски изделия
1. „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД – с предложена цена 188 756,00 лв. без
ДДС
2. „ЕЛИАЗ“ ООД - с предложена цена 196 636,00 без ДДС
3. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 199 906,00 лв. без ДДС
4. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 200 167,00 лв. без ДДС
Обособена позиция № 7 Доставка на Зеленчукови и плодови консерви
1. „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД – с предложена цена 232 530,25 лв. без
ДДС
2. НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 244 696,75 лв. без ДДС
3. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 269 647,50 лв. без ДДС
4. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ – с предложена цена 313
284,25лв. без ДДС
Обособена позиция № 8 Доставка на Пресни плодове и зеленчуци
1. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 155 631,80 лв. без ДДС
2. НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 179 400,55 лв. без ДДС
Обособена позиция № 9 Доставка на Други храни
1. „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД – с предложена цена 301 256,23 лв. без
ДДС
2. НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 320 522,73 лв. без ДДС
3. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 347 833,75 лв. без ДДС
4. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ – с предложена цена 399 940,20
лв. без ДДС
Обособена позиция № 10 Доставка на Напитки
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – с предложена цена 101 042,06 лв. без ДДС
2. „ПАНДА ИП“ ЕООД – с предложена цена 123 540,55 лв. без ДДС
С оглед изложеното, комисията предлага да бъде сключен договор с
класираните на първо място участници както следва:
Обособена позиция № 3 Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД
Обособена позиция № 5 Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо –
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Обособена позиция № 6 Доставка на Tестени и сладкарски изделия - „ЕКСПРЕС
ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД
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Обособена позиция № 7 Доставка на Зеленчукови и плодови консерви - „ЕКСПРЕС
ФУУД ТРЕЙД“ ЕООД
Обособена позиция № 8 Доставка на Пресни плодове и зеленчуци - „ПАНДА ИП“
ЕООД
Обособена позиция № 9 Доставка на Други храни - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД“
ЕООД
Обособена позиция № 10 Доставка на Напитки - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Комисията ще изготви Доклад за работата си до този момент, който ще
предаде на Възложителя за утвърждаване и издаване на Решения по Обособени
Позиции №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и ще продължи своята работа след получаване на
обосновките по Обособени позиции №1, 2 и 4.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на
20.12.2017 г.
На основание чл.2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени.
Комисия в състав:
Председател: Петър Станулов ……………….
Членове:
1. инж. Георги Божанин .......................................
2. адв. Изабела Маринова .............................
3. Петя Петкова ...........................................
4. Петя Ключкова ..........................................
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