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  ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – Варна 

=================================================================== 
гр.Варна (9023) ж.к.”Вл.Варненчик”  ул.”Димитър Дончев”  №  10 

Директор – телефон/факс (052) 510-690  E-mail – patriarha@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

Веселина Петрова Манолова 

Директор на ОУ “Свети Патриарх Евтимий“ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

         На основание чл.97 ал.4 от ППЗОП от работата на комисия, назначена със 

Заповед №РД 07-259/15.12.2017год. на Директора на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – 

Варна със задача да разгледа  и оцени оферти, подадени за участие в процедура по глава 

26 от ЗОП  -събиране на оферти с обява от ЗОП с предмет „Доставка на закуски и плодове 

на учениците от І – ІV клас на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна за календарната 

2018 година”. 

        Комисията започна работа си на 19.12.2017 год. в 13.30 ч. в състав:  

        Председател: Йовчо Йовчев, на длъжност: Заместник – Директор, учебна 

дейност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна и членове: 

1. Адв.Мария Димитрова – правоспособен юрист, ВАК; 

2. Вяра Русанова,  на длъжност: главен счетоводител на ОУ „Свети Патриарх 

Евтимий“ – Варна ;  

3. Д-р Атанаска Петкова лекар; 

4. Дарина Димитрова, на длъжност: старши учител, начален етап на 

основното образование в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна; 

 

                 Председателят на комисията прие от Веска Едрева Димова на длъжност 

Заместник – директор АСД  в  ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна получените 

документи на участниците постъпили в срока , съгласно обявата за обществената 

поръчка. Подписан бе протокол, съгласно чл.48.т.6 от ЗОП. 

     Членовете на комисията се информираха от председателя на комисията, че към 

16.00ч. на 14.12.2017 г. са постъпили предложения за участие в процедурата от петима 

участника както следва: 

1. Оферта № 1 на „Мариян  2004”  ООД, ЕИК 103877964, със седалище и адрес 

на управление в гр. Варна 9021,район Аспарухово ж.к. Галата ул. „Иван 

Владиков“ №15 , представлявано от Димитринка Иванова Савова, постъпила на 

14.12.2017г. в 15.50 ч.  
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2. Оферта № 2 на „Ученическо и столово хранене”  ЕАД, ЕИК 103552229, със 

седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000,район Младост ул. „Цанко 

Дюстабанов“ №1, представлявано от Божанка Георгиева Богданова, постъпила 

на 14.12.2017г. в 15.16 ч.  

3. Оферта № 3 на „Мерлини 99“ЕООД, ЕИК 202686677, със седалище и адрес 

на управление гр.Варна, ул.“Моряшка“бл.31, ет.4, ап.165 с управител Семра 

Абилова Герджикова, постъпила на 14.12.2017г. в 15.40 ч.  

4. Оферта №4 на „Шами шанс“ЕООД, ЕИК 204551024, със седалище и адрес 

на управление гр.Варна, ул.“Моряшка“бл.31, ет.4, ап.165 с управител Бехтие 

Мехмедова Герджикова, постъпила на 14.12.2017г. в 15.45 ч.  

5. Оферта № 5 на „Кик и М“ЕООД, ЕИК 203660736, със седалище и адрес на 

управление гр.Варна, ул.“Моряшка“бл.31, ет.4, ап.165 с управител Мехмет 

Шабанов Герджиков, постъпила на 14.12.2017г. в 15.50 ч.  

              Членовете и председателят на комисията,  подписаха декларации по чл. 103 ал.2  

от ЗОП. 

               На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в 

процедурата. 

               Председателят на комисията отвори по реда на постъпването им офертите на 

участниците и обяви ценовите предложения както следва: 

1. Участникът  „Мариян 2004”ООД е предложил ценово предложение в размер 

на 0,35 без ДДС и 0,42 лв. с ДДС 

2. Участникът  „Ученическо и столово хранене”ЕАД е предложил ценово 

предложение в размер на 0,43 без ДДС и 0,52 лв. с ДДС  

3. Участникът „Мерлини 99“ ЕООД е предложил ценово предложение в размер 

на 0,39 без ДДС и 0,47 лв. с ДДС 

4. Участникът „Шами шанс“ЕООД е предложил ценово предложение в размер 

на 0,38 без ДДС и 0,45 лв. с ДДС 

5. Участникът „КИК М“ЕООД  е предложил ценово предложение в размер 0,48 

без ДДС и 0,59 лв. с ДДС 

            Работата на комисията продължи  с проверка за съответствието на документите в  

офертите с изискванията на Възложителя в обявата и документацията към нея. След 

направена проверка за съответствието и комплектността на документите, съдържащи се 

в офертата, отразено в Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол, 

комисията, установи следното: 

              1.Участникът  „Мариян 2004”ООД е представил оферта, която съдържа всички 

изискуеми от Възложителя документи. Не представя документи, че има регистриран 

обект или е търговец към Областната дирекция по безопасност на храните за групи храни 

и, к – плодове и зеленчуци.    

Представени са изискуемите документи с офертата от участника. Комисията   

допуска участника  „Мариян 2004”  ООД до класиране. 
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             2.Участникът „Ученическо и столово хранене“ ЕАД  е представил оферта, 

която съдържа изискуеми от Възложителя документи. Техническото предложение 

съответства на изискванията на възложителя в техническата спецификация.  

            Представени са изискуемите документи с офертата от участника. Комисията 

допуска до участие участника „Ученическо и столово хранене“ЕАД. 

            3.Участникът „Мерлини 99“ЕООД е представил оферта, която съдържа 

изискуеми от Възложителя документи. Техническото предложение съответства на 

изискванията на възложителя в техническата спецификация.  

           Представени са изискуемите документи с офертата от участника. Комисията 

допуска участника  „Мерлини 99”  ЕООД до класиране. 

           4.Участникът „Шами шанс“ЕООД е представил оферта, която не е подписана и 

подпечатана. Липсва към документите попълен образец№8 – списък на услугите 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата. Представя като  доказателства за 

регистрация по чл.12 от ЗХ на обекти в Областната дирекция по безопасност на храните 

Варна на друга фирма, с която няма доказателства, че са в договорни отношения. Липсват 

доказателства, че притежава транспортни средства за регистрация на транспортни 

средства в ОДБХ. Не посочват в офертата срок за реакция в случай на рекламация.  

           Така представената оферта от участника   не отговаря на предварително обявените 

условия, заложени в обществената поръчка и Комисията не допуска до класиране „Шами  

шанс“ЕООД. 

            5.Участникът „КИК и М“ЕООД е представил оферта, която съдържа изискуеми 

документи. От представения списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата  се установява, че посочените договори не са идентични или сходни 

с предмета на поръчката. Не представя доказателства, че има регистрация по чл.12 от ЗХ 

на обекти в Областната дирекция по безопасност на храните Варна за производството на 

сандвичи. Липсват доказателства, че притежава транспортни средства за регистрация на 

транспортни средства в ОДБХ.  

             Така представената оферта от участника   не отговаря на предварително 

обявените условия, заложени в обществената поръчка и Комисията не допуска до 

класиране „КИК и М“ЕООД. 

              Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите на участниците, 

съгласно обявената на профила на купувача методика за оценка на офертите и раздел VI 

и VII на документацията. 

              1. „Мариян 2004” ООД предлагат срок за реакция в случай на рекламация 20 

минути. При разглеждане на техническото  предложение комисията установи, че 

предложението на участника не е достатъчно изчерпателно и съобразено с всички 

изисквания на възложителя.   В техническото предложение за изпълнение на поръчката 

няма информация и представени документи, че има регистрация по чл.12 от ЗХ за 

доставка на плодове. Липсва информация за как ще се организира доставянето на 
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закуските и плодовете. В предлаганите менюта преобладават сандвичите и тестените 

закуски с извара.           

            2. „Ученическо и столово хранене“  ЕАД предлагат срок за реакция в случай на 

рекламация 20 минути. При разглеждане и оценка на офертата на участника се установи, 

че представеното техническо предложение е изчерпателно по всички елементи, свързани 

със здравословното хранене на учениците, в това число. Отговаря на всички изисквания 

на възложителя. Предложените менюта отговарят са разнообразни и съобразени с 

елементите на здравословното хранене на децата.  

             3.„ Мерлини 99“ООД предлагат срок за реакция в случай на рекламация 10 

минути като посочват, че са наематели на ученическия стол на училището и закуските и 

сандвичите се произвеждат ежедневно и в сградата му. Комисията приема, че посочения 

показател е минималния по документацията от 20 минути.  При разглеждане и оценка на 

офертата на участника се установи, че представеното техническо предложение е 

изчерпателно по всички елементи, свързани със здравословното хранене на учениците, в 

това число. Отговаря на изискванията на възложителя. Предложените менюта са 

разнообразни и съобразени с елементите на здравословното хранене на децата. Предлага 

всеки последен петък от месеца за целия срок на договора да осигурява безплатни 

закуски  за учениците от I до IV клас. 

              Комисията оцени разгледаните оферти по показателите съгласно утвърдената от 

възложителя методика: 

Участник Ц Т Д Общо 

„Мариян 

2004“ООД  

ЕООД 

40 25 10 75 

„Ученическо и 

столово 

хранене“ЕАД 

32.55 50 10 92.55 

„Мерлини 

99“ЕООД 

35.89 50 10 95.88 

 

                     Комисията предлага на Възложителя следното класиране: 

                     На първо място класира участника „Мерлини 99” ООД – 95.88т. 

         На второ място класира участника „Ученическо и столово хранене“ ЕАД   

92.55т. 

                     На трето място класира участника „Мариян 2004“ЕООД –   75т. 

                     Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на 

Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет 

„Доставка на закуски и плодове на учениците от І – ІV клас на ОУ „Свети Патриарх 

Евтимий“ – Варна за календарната 2018 година” с участника „Мерлини 99“ЕООД, ЕИК 

202686677, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Моряшка“бл.31, ет.4, 

ап.165 с управител Семра Абилова Герджикова. 
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                      Обстоятелството, че провежданата обществена поръчка за избор на 

изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда и условията,  регламентирани в 

глава 26 на ЗОП не попада в обхвата на процедурите по смисъла на чл.18 ал.1 от ЗОП, а 

по характера си представлява особен ред за възлагане на обществени поръчки със 

стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП , изключва възможността за обжалването й по реда на 

Глава 27 на ЗОП.  

                      Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр. 

ПетрПротоколът ведно с цялата документация е представена на възложителя Директора 

на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна за утвърждаване, съгласно чл.97, ал.4 от ЗОП. 

                      Настоящият протокол е изготвен и подписан след приключване на 

заседанието на 19.12.2017 г. в 17.00ч.    

Комисия в състав: 

Председател:  Йовчо Йовчев заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД 

Членове:1. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД /адв.М.Димитрова/ 

      2. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД /В.Русанова/  

     3. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД /д-р Ат.Петкова/ 

     4. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД /Д.Димитрова/ 

  

      

          

 


