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ПРОТОКОЛ №4
от проведено публично заседание и закрити заседания за разглеждане на документите, съобразно
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент
Охридски”“ по 10 обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия”,
Обособена позиция № 2: „Доставка на мляко и млечни продукти”,
Обособена позиция № 3: „Доставка на месо и продукти от месо”,
Обособена позиция № 4: „Доставка на риба”,
Обособена позиция № 5: „Доставка на пилета и продукти от пилешко месо”,
Обособена позиция № 6: „Доставка на тестени и сладкарски изделия”,
Обособена позиция № 7: „Доставка на зеленчукови и плодови консерви”,
Обособена позиция № 8: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”,
Обособена позиция № 9: „Доставка на други храни”,
Обособена позиция № 10: „Доставка на напитки”
Днес, 21.02.2020 г., в Зала 1, находяща се в административната сграда на Ректората
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. “Цар Освободител” №
15, се проведе публично заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40–
247/18.12.2019 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”“ по 10 обособени позиции, открита с Решение РД
40-217/12.11.2019 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0038.
Комисията, определена с цитираните Заповеди на Възложителя, заседава в следния състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“
Членове:
1.
адвокат Изабела Маринова;
2.
Ваня Игнатова - Началник отдел „Имоти“;
3.
Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4.
Гергана Върлева - управител на кафе „Ректорат“;
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото открито заседание са налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
решения и не се налага определяне на резервни членове.
На публичното заседание, в съответствие с чл. 57, ал.3, изречение второ, във
връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, присъства представител на участниците, в лицето на
г-жа Милкана Якова - упълномощен представител на участника „Експрес Фууд Трейд“
ЕООД.
Представители на останалите участници или средствата за масово осведомяване,
не присъстват.
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Председателят на Комисията откри заседанието в 13:00 часа и съобщи на
присъстващите в залата резултатите от оценяването на офертите на допуснатите
Участници по показател „Техническа оценка“.
I. След извършване на гореописаните фактически действия Комисията пристъпи към
отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите
Участници, в реда на подаване на офертите и по обособени позиции, в резултат на което
установи следното:
ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
Номер на
обособена
позиция

„МИРА ФУУД” ЕООД

„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

„ЕКСПРЕС ФУУД
ТРЕЙД” ЕООД

Обща цена в
лева без ДДС

%
отстъпка

Обща цена в
лева без ДДС

%
отстъпка

Обща цена в
лева без ДДС

%
отстъпка

ОП № 1

337 536,00

5%

-

-

-

-

ОП № 2

315 535,50

10 %

300 368,25

25 %

-

-

ОП № 3

-

-

-

-

593 639,76

20 %

ОП № 4

33 988,50

11 %

-

-

28 142,20

15 %

ОП № 5

-

-

209 028,16

25 %

183 933,20

20 %

ОП № 6

-

-

573 477,50

25 %

611 687,50

1%

ОП № 7

-

-

142 621,60

25 %

131 343,15

11 %

ОП № 8

369 844,95

7%

345 395,14

25 %

-

-

ОП № 9

279 656,15

5%

269 637,70

25 %

-

-

ОП № 10

-

-

600 173,30

25 %

-

-

След приключване на гореописаните действия, в 13:20 ч. приключи публичната част
от работата на Комисията и Председателят й закри заседанието.
II. Комисията продължи своята работа в закрити заседания, проведени на
24.02.2020 г. и 26.02.2020 г. от 10:00 ч., по отношение на проверка на документите,
съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, по
обособени позиции по реда на подаване на офертите, както следва:
 По обособена позиция № 1:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „МИРА
ФУУД“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
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съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.1) с подпис и печат, както и на оптичен носител в
редактируем вариант. Предложената обща цена за изпълнение, включва отделните и
конкретизирани в образеца, попълнен от участника, цени на хранителни продукти, като
същата не надхвърля обявената прогнозна стойност по обособената позиция.
 По обособена позиция № 2:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „МИРА
ФУУД“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.2) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант. Предложената обща цена за изпълнение, включва отделните и
конкретизирани в образеца, попълнен от участника, цени на хранителни продукти по
обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.2) с подпис и печат, както и на оптичен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 3:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2651 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.3) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 4:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „МИРА
ФУУД“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
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процедурата (Образец № 4 и 5.4) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант. Предложената обща цена за изпълнение, включва отделните и
конкретизирани в образеца, попълнен от участника, цени на хранителни продукти по
обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2650 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.4) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 5:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.5) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2649 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.5) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 6:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.6) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
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изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2648 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.6) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 7:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.7) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти по обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с вх. № 72-00-2647 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.7) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 8:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „МИРА
ФУУД“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.8) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант. Предложената обща цена за изпълнение, включва отделните и
конкретизирани в образеца, попълнен от участника, цени на хранителни продукти по
обособената позиция.
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(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.8) с подпис и печат, както и на оптичен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти по обособената позиция.
 По обособена позиция № 9:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „МИРА
ФУУД“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.9) с подпис и печат, както и на електронен носител в
редактируем вариант. Предложената обща цена за изпълнение, включва отделните и
конкретизирани в образеца, попълнен от участника, цени на хранителни продукти по
обособената позиция.
(2)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.9) с подпис и печат, както и на оптичен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
 По обособена позиция № 10:
(1)
Ценовото предложение на поръчката, съдържащо се в офертата на „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2643 / 17.12.2019 г.:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите Ценови параметри,
Комисията установи, че предлаганото Ценово предложение на Участника е представено
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от
Възложителя - 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в
процедурата (Образец № 4 и 5.10) с подпис и печат, както и на оптичен носител в
редактируем вариант, всичко в отделен запечатан плик. Предложената обща цена за
изпълнение, включва отделните и конкретизирани в образеца, попълнен от участника,
цени на хранителни продукти, като същата не надхвърля обявената прогнозна стойност
за обособената позиция.
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Комисията установи, че не са налице условия, по нито една от обособените
позиции, за прилагане на разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, съгласно която, когато
предложение в офертата на участник, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници,
комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на образуване
на съответното предложение.
III. След така извършената формална проверка за съответствие на Ценовите
предложения на допуснатите Участници с изискванията на Възложителя за изготвянето
им, Комисията пристъпи към прилагане на формулите за изчисляване на точките на
допуснатите участници за определяне на оценките по отделните показатели:
1. Оценка на показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ – П2.
Максимална възможна оценка 60 точки.
П2 = Цмин/Цп х 60, където:
Цмин - минималната предложена цена от участник, сред всички допуснати до
оценка оферти;
Цп – цената, предложена от участника.
П2 се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Участник посочил в ценовото си предложение цена, със съществуващо
несъответствие между цифров и словесен израз на ценовото предложение, за верен ще се
приема словесният израз.
Обобщаваща таблица за полученото оценяване по показател „Ценово предложение
за изпълнение на поръчката”, съгласно утвърдената Методика за оценка, по
обособени позиции:
По Обособена позиция № 1:
№
Име на участника
Оценка на участника по
Ценово предложение
показател П2 в точки
в лева без ДДС
1
337 536,00
60,00
„МИРА ФУУД“ ЕООД
№

По Обособена позиция № 2:
Име на участника

1

„МИРА ФУУД“ ЕООД

2

„НОВЕ
ЕООД

№
1

№
1
2

ИНЖЕНЕРИНГ“

По Обособена позиция № 3:
Име на участника
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 4:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”

Ценово предложение
в лева без ДДС
315 535,50
300 368,25

Оценка на участника по
показател П2 в точки

Ценово предложение
в лева без ДДС
593 639,76

Оценка на участника по
показател П2 в точки

Ценово предложение
в лева без ДДС
33 988,50
28 142,20

Оценка на участника по
показател П2 в точки

57,12
60,00

60,00

49,68
60,00
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ЕООД
№
1
2

№
1
2

№
1
2

№
1
2

№
1
2

№

1

По Обособена позиция № 5:
Име на участника
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 6:
Име на участника
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 7:
Име на участника
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 8:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
По Обособена позиция № 9:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД

Ценово предложение
в лева без ДДС
209 028,16

Оценка на участника по
показател П2 в точки

183 933,20

60,00

Ценово предложение
в лева без ДДС
573 477,50

Оценка на участника по
показател П2 в точки

611 687,50

56,25

Ценово предложение
в лева без ДДС
142 621,60

Оценка на участника по
показател П2 в точки

131 343,15

60,00

Ценово предложение
в лева без ДДС
369 844,95
345 395,14

Оценка на участника по
показател П2 в точки

Ценово предложение
в лева без ДДС
279 656,15
269 637,70

Оценка на участника по
показател П2 в точки

По Обособена позиция № 10:
Име на участника
Ценово предложение
в лева без ДДС
600 173,30
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД

52,80

60,00

55,26

56,03
60,00

57,85
60,00

Оценка на участника по
показател П2 в точки
60,00
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2. Оценка на показател „Предложената отстъпка за продукти, извън техническата
спецификация“ - П3
Максимална възможна оценка 10 точки.
П3 = Оп/Омакс х 10, където:
Омакс – максималната предложена отстъпка от участник, сред всички
допуснати до оценка оферти;
Оп – отстъпка, предложена от участника.
П3 се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Обобщаваща таблица за полученото оценяване по показател „Предложената
отстъпка за продукти, извън техническата спецификация“, съгласно утвърдената
Методика за оценка, по обособени позиции:
По Обособена позиция № 1:
№
Име на участника
Оценка на участника по
Предложена
показател П3 в точки
отстъпка в %
1
5
10,00
„МИРА ФУУД“ ЕООД
№

По Обособена позиция № 2:
Име на участника

1

„МИРА ФУУД“ ЕООД

2

„НОВЕ
ЕООД

№
1

№
1
2

№
1
2

№

ИНЖЕНЕРИНГ“

По Обособена позиция № 3:
Име на участника
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 4:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 5:
Име на участника
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 6:
Име на участника

Предложена
отстъпка в %
10
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
4,00
10,00

Предложена
отстъпка в %
20

Оценка на участника по
показател П3 в точки
10,00

Предложена
отстъпка в %
11
15

Оценка на участника по
показател П3 в точки
7,33
10,00

Предложена
отстъпка в %
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
10,00

20

8,00

Предложена
отстъпка в %

Оценка на участника по
показател П3 в точки
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1
2

№
1
2

№
1
2

№
1
2

№
1

25

10,00

1

0,4

Предложена
отстъпка в %
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
10,00

11

4,40

Предложена
отстъпка в %
7
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
2,80
10,00

Предложена
отстъпка в %
5
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
2,00
10,00

Предложена
отстъпка в %
25

Оценка на участника по
показател П3 в точки
10,00

„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 7:
Име на участника
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
“ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД”
ЕООД
По Обособена позиция № 8:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
По Обособена позиция № 9:
Име на участника
„МИРА ФУУД“ ЕООД
„НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
По Обособена позиция № 10:
Име на участника
„НОВЕ
ЕООД

ИНЖЕНЕРИНГ“

3. Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = П1 + П2+П3, където:
●П1 е оценката на показател „Управление на рисковете, критичните точки,
които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката“ – тежест 30 точки;
●П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ – тежест
60 точки.
●П3 e оценката на показател „Предложена отстъпка за продукти извън
техническата спецификация” - тежест от 10 точки.
КО има максимална стойност 100 (сто) точки.

№

По Обособена позиция № 1:
Име на участника
П1 в точки

П2 в точки

П3 в точки

КО в точки
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1

„МИРА ФУУД” ЕООД

№
1
2

По Обособена позиция № 2:
Име на участника
П1 в точки
10,00
„МИРА ФУУД” ЕООД
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

№
1

По Обособена позиция № 3:
Име на участника
П1 в точки
„ЕКСПРЕС
ФУУД
30,00
ТРЕЙД” ЕООД

№
1
2

По Обособена позиция № 4:
Име на участника
П1 в точки
10,00
„МИРА ФУУД” ЕООД
„ЕКСПРЕС
ФУУД
30,00
ТРЕЙД” ЕООД

№
1
2

№
1
2

№
1
2

№
1
2

10,00

По Обособена позиция № 5:
Име на участника
П1 в точки
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
30,00
„ЕКСПРЕС
ФУУД
ТРЕЙД” ЕООД
По Обособена позиция № 6:
Име на участника
П1 в точки
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
30,00
„ЕКСПРЕС
ФУУД
ТРЕЙД” ЕООД
По Обособена позиция № 7:
Име на участника
П1 в точки
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
30,00
„ЕКСПРЕС
ФУУД
ТРЕЙД” ЕООД
По Обособена позиция № 8:
Име на участника
П1 в точки
10,00
„МИРА ФУУД” ЕООД
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60,00

10,00

П2 в точки

П3 в точки

57,12
60,00

4,00
10,00

П2 в точки

П3 в точки

60,00

10,00

П2 в точки

П3 в точки

49,68
60,00

7,33
10,00

П2 в точки

П3 в точки

52,80

10,00

60,00

8,00

П2 в точки

П3 в точки

60,00

10,00

56,25

0,40

П2 в точки

П3 в точки

55,26

10,00

60,00

4,40

П2 в точки

П3 в точки

56,03
60,00

2,80
10,00

80,00

КО в точки
71,12
90,00

КО в точки
100,00

КО в точки
67,01
100,00

КО в точки
82,80
98,00

КО в точки
90,00
86,65

КО в точки
85,26
94,40

КО в точки
68,83
90,00

По Обособена позиция № 9:
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№
1
2

№
1

Име на участника

П1 в точки

П2 в точки

П3 в точки

„МИРА ФУУД” ЕООД
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

10,00
20,00

57,85
60,00

2,00
10,00

П2 в точки

П3 в точки

60,00

10,00

По Обособена позиция № 10:
Име на участника
П1 в точки
20,00
„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

КО в точки
69,85
90,00

КО в точки
90,00

IV. Въз основа на получените резултати на допуснатите до този етап участници,
Комисията предлага следното
КЛАСИРАНЕ:
По обособена позиция № 1:
Първо място - „МИРА ФУУД” ЕООД, с комплексна оценка от 80,00 точки;
По обособена позиция № 2:
Първо място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 90,00
точки;
Второ място - „МИРА ФУУД” ЕООД, с комплексна оценка от 71,12 точки;
По обособена позиция № 3:
Първо място - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, с комплексна оценка от
100,00 точки;
По обособена позиция № 4:
Първо място - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, с комплексна оценка от
100,00 точки;
Второ място - „МИРА ФУУД” ЕООД, с комплексна оценка от 67,01 точки;
По обособена позиция № 5:
Първо място - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, с комплексна оценка от 98,00
точки;
Второ място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 82,80
точки;
По обособена позиция № 6:
Първо място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 90,00
точки;
Второ място - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, с комплексна оценка от 86,65
точки;
По обособена позиция № 7:
Първо място - „ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, с комплексна оценка от 94,40
точки;
Второ място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 85,26
точки;
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По обособена позиция № 8:
Първо място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 90,00
точки;
Второ място - „МИРА ФУУД” ЕООД, с комплексна оценка от 68,83 точки;
По обособена позиция № 9:
Първо място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 90,00
точки;
Второ място - „МИРА ФУУД” ЕООД, с комплексна оценка от 69,85 точки;
По обособена позиция № 10:
Първо място - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка от 90,00
точки;
***
Предвид посочените резултати, получени след прилагане на Методиката за
определяне на комплексната оценка (КО) на офертите, Комисията предлага на
Възложителя, да сключи договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с
настоящата открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка
на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”“ по 10
обособени позиции: открита с Решение РД 40-217 / 12.11.2019 г. на Ректора на СУ „Св.
Климент Охридски“ и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0038, с
класираният на първо място участник по всяка обособена позиция, а именно:
По обособена позиция №1 - „МИРА ФУУД” ЕООД, оферта с Вх. № 72-00-2642 /
17.12.2019 г.
По обособена позиция №2 - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. №7200-2643 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №3 - “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с Вх. №
72-00-2651 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №4 - “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с Вх. №
72-00-2650 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №5 - “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с Вх. №
72-00-2649 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №6 - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 7200-2643 / 17.12.2019 г.

По обособена позиция №7 - “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД, оферта с Вх. №
72-00-2647 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №8 - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 7200-2643 / 17.12.2019 г.
По обособена позиция №9 - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. № 7200-2643 / 17.12.2019 г.
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По обособена позиция №10 - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с Вх. №
72-00-2643 / 17.12.2019 г.
Предвид горното, Комисията ще представи на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП за
утвърждаване от Възложителя на доклад от работата си, ведно с протоколите към него.
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на
26.02.2020г., както следва:

КОМИСИЯ:
Председател: Петър Станулов
Членове:

……………………

1. адв. Изабела Маринова

……………………..

2. Ваня Игнатова

……………..………

3. Николина Вълканова

……………………...

4. Гергана Върлева

……………………...

На основание чл. 37 от ЗОП, личните данни в настоящия протокол са заличени.
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