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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – БЛАГОЕВГРАД 
област: Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград - 2700, кв. “Струмско”, ул. “Яне Сандански” 

№1, тел.: 073/84-00-75, факс: 073/84-00-75, E-mail:souivanvazov@abv.bg 

 

УТВЪРДИЛ на30.12.2016 г: 

Директор:…….*………/подпис/ 

        /Димитър Арабаджиев/ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 
На  28.12.2016 год., в 10.00  в сградата  на СУ „Иван Вазов”, ул. „Яне 

Сандански” № 1, гр. Благоевград се проведе заседание на  комисия, 

назначена със Заповед №РД-08-140/27.12.2016 г.  на директора на СУ 

„Иван Вазов“   със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на оферти 

за изпълнение на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, обявена с 

обява с №РД-19-305/13.12.2016 г., с   предмет:   

„Доставка на храна за  учениците на СУ „Иван Вазов”, при следните 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на  готова храна – кетъринг по 

предварителна заявка за обедно хранене на  учениците от I - IV клас, 

включени в целодневна организация на учебния ден.”; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на  индивидуално опакована храна – 

закуска за учениците от I - IV клас.”,  в състав:   

Председател: Мая Георгиева Котева – заместник-директор по АСД  

и членове: 

1.Янко Дичев Янков – правоспособен юрист;  

2.Благородна Траянова Пълева – главен счетоводител; 

3. д-р Антоанета Илиева Янева - Кирова – старши инспектор в отдел 

„Контрол на храните” при ОДБХ Благоевград; 

4. Луиза Благова Цветкова – касиер-домакин;  

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на 

СУ „Иван Вазов“, списък на участниците подали оферти за участие в 

обществената поръчка.  

В 10:15 часа комисията констатира, че към момента на започване на 

работата си в училището са постъпили три оферти: 

1. От участник  „Еталон 66“ ЕООД за Обособена позиция № 2 с 

вх.№1 от 20.12.2016 г.; 

2. От участник „РУМ“ ООД за Обособена позиция № 1 и № 2 с 

вх.№2 от 20.12.2016 г. 
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3. От  участник „Електра 2015“ ЕООД за Обособена позиция № 1 с 

вх.№3 от 20.12.2016 г. 

В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации, относно изискванията на  чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 На отварянето на офертите не присъстват представители на 

участниците. 

 Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване. 

Комисията отвори оферта с вх.№1 от 20.12.2016 г. на „Еталон 66“ 

ЕООД за обособена позиция №2. Същата  e представена в запечатана 

непрозрачна опаковка,  с посочени върху нея данни в съответствие с 

изискванията на възложителя. Към плика има приложено пълномощно на 

Илиана Иванова Иванова. 

В резултат от разглеждането, комисията установи следното: 

I.Офертата за Обособена позиция №2 съдържа следните 

документи: 

Папка №1: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата –  Образец №1; 

2.Представяне на участника –  Образец №2; 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3; 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 

от ЗОП – Образец №4; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици –  

Образец №5; 

6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчки 

–  Образец №6; 

7. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 

– Образец №8; 

8. Референции – 4 бр.; 

9. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 

№169/30.09.2011 г. от ОДБХ, гр. Благоевград – заверено копие; 

10. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 

№4144/20.06.2013 г. от ОДБХ, гр. Благоевград – заверено копие; 

11. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 

№176/25.01.2012 г. от ОДБХ гр. Благоевград – заверено копие. 

Папка №2: 
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1. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция №2 – Образец 10; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на 

договор –  Образец №11; 

3. Декларация за срок  на валидност на офертата – Образец № 12; 

4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция №2 – Образец №14. 

Комисията отвори оферта с вх.№2 от 20.12.2016 г. на „РУМ“ ООД за 

двете обособени позиции. Същата  e представена в запечатана непрозрачна 

опаковка,  с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на 

възложителя. Опаковката съдържа два плика, съответно за Обособена 

позиция №1 и Обособена позиция №2  

В резултат от разглеждането, комисията установи следното: 

II.Офертата за Обособена позиция №1 съдържа следните 

документи: 

Папка №1: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата –  Образец №1; 

2.Представяне на участника –  Образец№2; 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3; 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 

от ЗОП – Образец №4; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици –  

Образец №5; 

6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчки 

–  Образец №6; 

7. Декларация за съгласие на подизпълнител – Образец № 7 – 

непопълнена; 

8. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 

– Образец №8; 

9. Референции – 1 бр.; 

10. Договор 02/15.01.2013 г. със СОУ „Иван Вазов“ – заверено копие; 

11. Договор 01/28.11.2014 г. със СОУ „Иван Вазов“ – заверено копие; 

12. Удостоверение за регистрация на обект за обществено хранене 

№2100/16.08.2012 г. от ОДБХ, гр. Благоевград –  заверено копие; 

 13. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 

№297/11.05.2012 г. от ОДБХ гр. Благоевград – заверено копие и талон на 

МПС – заверено копие; 
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14. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 

№298/11.05.2012 г. от ОДБХ гр. Благоевград – заверено копие и талон на 

МПС- заверено копие; 

15. Удостоверение Изх. №УД003105/16.12.2016 г. от Община - 

Благоевград за липса на задължения –  заверено копие; 

16.  Удостоверение Изх. №010201600384264/19.12.2016 г. от НАП - 

Благоевград за липса на задължения – заверено копие; 

17. Актуален учредителен акт от Агенция по вписванията 

Благоевград – заверено копие ; 

18. Решение за ползване №ДК-07-32/13.03.2009 г. за заведение за 

бързо хранене – заверено копие. 

Папка №2: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция №1 – Образец 9; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на 

договор –  Образец №11; 

3. Декларация за срок  на валидност на офертата – Образец № 12; 

4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция №1 – Образец №13. 

III.Офертата за Обособена позиция №2 съдържа следните 

документи: 

Папка №1: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата –  Образец №1; 

2.Представяне на участника –  Образец№2; 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3; 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 

от ЗОП – Образец №4; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици –  

Образец №5; 

6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчки 

–  Образец №6; 

7. Декларация за съгласие на подизпълнител – Образец № 7 – 

непопълнена; 

8. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 

– Образец №8; 

9. Референции – 1 бр.; 

10. Договор 01/14.01.2013 г. със СОУ „Иван Вазов“ – заверено копие; 
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11. Договор 01/23.01.2014 г. със СОУ „Иван Вазов“ – заверено копие; 

12. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 

№171/30.09.2011 г. от ОДБХ, гр. Благоевград –  заверено копие; 

 13. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 

№297/11.05.2012 г. от ОДБХ гр. Благоевград – заверено копие и талон за 

МПС – заверено копие; 

14. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 

№298/11.05.2012 г. от ОДБХ гр. Благоевград – заверено копие и талон за 

МПС – заверено копие; 

15. Удостоверение Изх. №УД003105/16.12.2016 г. от Община - 

Благоевград за липса на задължения – заверено копие; 

16.  Удостоверение Изх. №010201600384264/19.12.2016 г. от НАП - 

Благоевград за липса на задължения – заверено копие; 

17. Актуален учредителен акт изх. № 20161219144656/19.12.2016 г. 

от Агенция по вписванията Благоевград – заверено копие; 

18. Фактура №0000002164/28.02.2011 г. за окончателно плащане по 

договор  за покупко-продажба за обект „Фурна”  в РУМ –Струмско – обща 

квадратура -200 кв.м от „РУМ” ООД – заверено копие. 

Папка №2: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция №1 – Образец 10; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на 

договор –  Образец №11; 

3. Декларация за срок  на валидност на офертата – Образец № 12; 

4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция №1 – Образец №14. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на оферта с вх. №3/20.12.2016 

г., подадена от  „Електра 2015” ЕООД,  гр. Благоевград,  ул. ”Свобода“  

№1,  за Обособена позиция №1.  

Същата  e представена в запечатана непрозрачна опаковка,  с 

посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. 

IV.Офертата за Обособена позиция №1 съдържа следните документи: 

Папка №1: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата –  Образец №1; 

2.Представяне на участника –  Образец№2; 

3. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. 

№210/19.12.2016 г. издадено от община Благоевград – заверено копие; 

4. Удостоверение с изх. № 20151215141840/15.12.2015 г. от Агенция 

по вписванията – заверено копие; 

5. Удостоверение за регистрация по ЗДДС от 08.02.2016 г. на 

„Електра 2015“ ЕООД; 

6. Договор за наем на търговски обект №15-134/06.07.2015 г. – 

заверено копие; 
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7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3; 

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 

от ЗОП – Образец №4; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици –  

Образец №5; 

10. Декларация за участие на подизпълнители в обществената 

поръчки –  Образец №6; 

11. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 

– Образец №8; 

12. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 

№6214/10.08.2015 г. от ОДБХ, гр. Благоевград – заверено копие; 

13. Писмо с изх. №1261/03.09.2015 г. от ОДБХ гр. Благоевград –  

Заверено копие; 

 14. Договор от 17.12.2015 г. за наем на транспортно средство – 

оригинал; 

 15. Свидетелство за регистрация  №007034585 на  МПС  „Форд 

транзит“ с рег. № Е 4351 АН 

Папка №2: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция №1 – Образец 9; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на 

договор –  Образец №11 и парафиран проект на договор; 

3. Декларация за срок  на валидност на офертата – Образец № 12; 

4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция №1 – Образец №13.  

V. Проверка за съответствие с условията за участие 

В представените към офертите декларации от тримата участници е 

декларирана липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 , т.1 -5 и 7 от ЗОП, както 

и че дружествата  -  участници в обществената поръчка не са регистрирани 

и не са свързани с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим. 

VI.Проверка на съответствието с изискванията за техническите 

възможности на участниците:  

1. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една 

собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и 

търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните.  
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Всеки от участниците е представил копия на удостоверения за 

регистрирани обекти за производство и търговия с храни съгласно чл.12 на 

Закона за храните. 

2. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно 

собствено или наето транспортно средство, регистрирано  по надлежния 

ред. 

Всеки един от участниците е представил  копия на документи за 

налични собствени или наети транспортни средства, с които ще извършва 

доставката на готовата храна. 

3. Всеки един от участниците следва  да притежава опит за 

изпълнение на поръчки с подобен предмет на дейност. Участниците следва 

да са изпълнили през последните три години /2013-2014-2015/, договори 

сходни с предмета на поръчката /минимум един/. 

Всеки от участниците е представил списък за  изпълнени през 

последните три години доставки , сходни с предмета на поръчката. 

VII.Проверка за съответствието на техническото предложение с 

изискванията на възложителя 

След като разгледа техническите предложения, представени от 

участниците, комисията установи, че са в  съответствие с изискванията, 

съдържащи се  в техническата спецификация от документацията за 

участие.  

Освен това комисията извърши проверка и подробно разгледа 

предложените от тримата участници примерни менюта, като констатира, 

че и двамата участници са предложили менюта, които отговарят на 

техническите спецификации и  поставените от възложителя изисквания. 

Примерните менюта отговарят на нормативно определени отраслови 

норми и  съответстват на асортимента от Сборник рецепти за ученическо 

столово хранене, издателство Техника, 2012 г. 

   След проверката на техническите предложения на участниците, 

комисията взе предвид, че обявеният критерий за възлагане е най-ниска. 

VIII. Ценови предложения на участниците: 

За Обособена позиция № 2: „Доставка на  индивидуално опакована 

храна – закуска за учениците от I - IV клас.”  

1. Ценовото предложение  на участника „Еталон 66” ЕООД, гр. 

Благоевград, съответства  на изискванията на Възложителя, като 

предложената единична цена за  закуска е 0.39 лв. без ДДС и 0.468 лв. с 

ДДС. Общата стойност на закуските, съгласно предварително зададените 

от възложителя прогнозни количества на база брой ученици и брой учебни 

дни, посочени в офертата на участника е 16 021.20 лева  без ДДС или 

19 225.44 лева с ДДС .  

2. Ценовото предложение  на участника „РУМ” ООД, гр. 

Благоевград, съответства  на изискванията на Възложителя, като 

предложената единична цена за  закуска е 0.40 лв. без ДДС и 0.48 лв. с 



8 | P a g e  

 

ДДС. Общата стойност на закуските, съгласно предварително зададените 

от възложителя прогнозни количества на база брой ученици и брой учебни 

дни, посочени в офертата на участника е 16 432.00 лева  без ДДС или 

19 718.40 лева с ДДС .  

За Обособена позиция № 1: „Доставка на  готова храна – кетъринг 

по предварителна заявка за обедно хранене на  учениците от I - IV клас, 

включени в целодневна организация на учебния ден.” 

1. Ценовото предложение  на участника „РУМ” ООД, гр. 

Благоевград, съответства   на изискванията на Възложителя, като 

предложената единична цена за  готова храна-кетъринг за обедно хранене  

е 1.90833 лв. без ДДС и 2.29 лв. с ДДС. Общата стойност на обяд чрез 

кетъринг, съгласно предварително зададените от възложителя прогнозни 

количества на база брой ученици и брой учебни дни, посочени в офертата 

на участника е 49 750.25 лева без ДДС или 59 730.30 лева с ДДС .  

2. Ценовото предложение  на участника „Електра 2015” ЕООД, 

гр. Благоевград, съответства   на изискванията на Възложителя, като 

предложената единична цена за  готова храна-кетъринг за обедно хранене  

е 1.85  лв. без ДДС и 2.22 лв. с ДДС. Общата стойност на обяд чрез 

кетъринг, съгласно предварително зададените от възложителя прогнозни 

количества на база брой ученици и брой учебни дни, посочени в офертата 

на участника е 48 229.50 лева без ДДС или 57 875.40 лева с ДДС .  

Комисията пристъпи към сравняване и оценка на офертите по  

Обособена позиция № 1: „Доставка на  готова храна – кетъринг по 

предварителна заявка за обедно хранене на  учениците от I - IV клас, 

включени в целодневна организация на учебния ден.”, съгласно 

предварително обявения от възложителя критерий „най-ниска цена”. 

След извършената съпоставка се установи, че цената предложена от 

„Електра 2015” ЕООД, гр. Благоевград е по-ниска. 

 С оглед на гореизложеното, комисията прави следното класиране на 

участниците по обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1„Доставка на  готова храна – кетъринг 

по предварителна заявка за обедно хранене на  учениците от I - IV клас, 

включени в целодневна организация на учебния ден.” както следва: 

1-во място „Електра 2015” ЕООД, гр. Благоевград, ул. ”Г. 

Андрейчин” №8, вх.А, ет.3, ап.9 

2-ро място „РУМ” ООД, гр. Благоевград, ул.” Дойран” 11,ет.1,ап.1 

 Обособена позиция № 2: „Доставка на  индивидуално 

опакована храна – закуска за учениците от I - IV клас.” 

1-во място „Еталон 66” ЕООД, гр. Благоевград, бул. ”Св.св. Кирил и 

Методий“ 2А, ап.12 

2-ро място „РУМ” ООД, гр. Благоевград, ул.” Дойран” 11,ет.1,ап.1 
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Особено мнение на членовете на комисията и мотиви не бяха 

изказани. 

Комисията приключи своята работа  в 16:00 часа на 28.12.2016 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и заедно с цялата 

документация по обществената поръчка се предава на възложителя за 

утвърждаване на основание чл.97, ал.4, изречение второ от ППЗОП.  

 

Комисия: 

Председател:………*…………/подпис/ 

        /М. Котева/ 

Членове: 

 1……………*…………./подпис/ 

         /адв. Я. Янков/ 

 

 2……………*……………/подпис/ 

          /Бл.  Пълева/ 

    

         3…………*………………../подпис/ 

             /д-р А. Янева-Кирова/ 

 

 4……………*……............../подпис / 

  /Л. Цветкова/ 
 

 

Предал протокола,      Приел: ….*…/подпис/  

ведно с документацията: ……*…/подпис /  /Д. Арабаджиев –  

/Мая Котева –        директор/ 

зам. директор по АСД/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*заличена информация съгласно чл.2 от ЗЗЛД     

  


