
 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 19.09.2017г. в 11:00 часа в сградата на ОбА Струмяни, /залата на ОбС Струмяни/ се 

проведе заседание на комисията за разглеждането и оценката на оферти подадени във връзка с 

процедура за възлагане на обществена поръчка от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, 

разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 

3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, 

подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия“, назначена със Заповед № 

З-352/23.08.2017г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

Председател :  1. Анна Бистричка – юрист; 

Членове: 

2. Вангел Стойчев – Управител ДСП Струмяни; 

3. Василка Илиева Панкова - ст.експерт към дирекция „ ОССИД” на община 

Струмяни; 

4. Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни; 

5. Славина Гутева – счетоводител в община Струмяни; 

  
Се събра със задача да разгледа, отвори и оцени получените оферти за посочената по-горе 

обществена поръчка. 

Всички членове на комисията присъстваха на заседанието. 

 Председателят на комисията прие допълнително получените документи от г-жа Марияна 

Иванова на длъжност „специалист“, Дирекция „АПИФО“. 

Всички членове на комисията констатираха, че получените допълнително документи от „Рупанов 

Трейд“ ЕООД, с ЕИК 200377074 и „Еталон 66“ ЕООД, с ЕИК 200876771 са в непрозрачени 

опаковки. 

 

С писмо изх. № 0804-719/08.09.2017г. на Председателя на комисията е изпратен Протокол № 2 на 

участниците в обществената поръчка – „Еталон 66“ ЕООД, „Апекс Капитал“ ЕООД и „Рупанов 

Трейд“ ЕООД, като на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията е предоставила възможност на 

участниците в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на протокола в гореупоменатата 

процедура да представят писмено разяснение за предложеното от тях по показатели П2 и П3 / срок 

за отстраняване на несъответствие на количество и качество на доставените продукти при 

рекламация от Възложителя (П2) – с тежест 20 % и срок на доставка (П3) – с тежест 20 % /. 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП – участника „Рупанов Трейд“ ЕООД, с вх. № 66ф-

190/13.09.2017г. часа 10:40 часа са представили писмена обосновка относно предложените от тях 

показатели. 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП – участника „Еталон 66“ ЕООД, с вх. № 66ф-192/18.09.2017г. 

часа 14:30 часа са представили писмена обосновка относно предложените от тях показатели. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от участниците. 

 

Комисията прие представените писмени обосновки от участниците и  взе решение за допускане до 

по-нататъшно участие в процедурата на всички кандидати. 

 

Комисията пристъпи към оценяване  на техническите предложения на участниците. 

 

Оценяването и класирането на участниците се извършва поотделно за всяка обособена позиция на 

обществената поръчка, съобразно определения от възложителя критерий за оценка на офертите и 

одобрената методика на оценка. 

 Възложителят определя критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/цена 

 Показатели: 

1. Предлагана цена (П1) – с тежест 60 % 



2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените 

продукти при рекламация от възложителя (П2) – с тежест 20 % 

3. Срок на доставка (П3) – с тежест 20 % 

Комплексната оценка на офертата на всеки участник по всяка обособена позиция се 

формира като сбор от показателите: 

КО = П1 + П2 + П3 

 

Методика за определяне на комплексната оценка: 

Показателят предлагана цена (П1) се определя по следната формула: 

 

 

  Най-ниска предложена цена 

П1 = ------------------------------------- х 60 

  Съответна цена 

 

Където: 

- най-ниска цена е най-ниската предложена цена от участниците 

- съответната цена е цената, предложена от оценявания участник 

При изчисляването се взема предвид предложената от участника обща цена за съответната 

обособена позиция.  

Показателят предлагана цена (П2) се определя по следната формула: 

 

  Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2 = --------------------------------------------------------------------- х 20 

  Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- най-кратък срок за отстраняване на несъответствие е най-краткия срок, предложен от 

участниците  

- съответен срок за отстраняване на несъответствие е срокът, предложен от оценявания 

участник 

Направените предложения за срок за отстраняване на несъответствия трябва да са количествено 

измерими (в астрономически часове и минути). Няма да се допускат предложения, които са 

неизмерими, като незабавно, веднага или равни на нула. 

 

Показателят предлагана цена (П3) се определя по следната формула: 

 

  Най-кратък срок за доставка 

П3 = ------------------------------------- х 20 

  Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- най-кратък срок за доставка е най-краткия срок, предложен от участниците; 

- съответен срок е срокът за доставка, предложен от оценявания участник  

Направените предложения за срок за доставка трябва да са количествено измерими (в 

астрономически часове и минути). Няма да се допускат предложения, които са неизмерими, като 

незабавно, веднага или равни на нула. 

Максималният възможен брой точки, който се формира по горната формула е 100 точки. 

Класирането се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място 

се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка.  

Класирането по всяка една позиция е самостоятелно и независимо. 

 

За обособена позиция 1. Мляко и млечни продукти: 

 

Участникът „Апекс Капитал” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  



            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 2 часа /120 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 2,5 

                120 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 2 часа /120 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 2,5 

              120 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Апекс Капитал” ЕООД 2,5 2,5 

 

 

 

Участникът „Рупанов Трейд” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 20 

                15 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

 

 

              15 



П3 = ------------------х 20 = 20 

              15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ЕООД 20 20 

 

 

За обособена позиция 2. Месо и месни  изделия: 

 

Участникът „Апекс Капитал” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 2 часа /120 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 2,5 

                120 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 2 часа /120 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 2,5 

              120 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Апекс Капитал” ЕООД 2,5 2,5 

 

 

 

Участникът „Рупанов Трейд” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 20 



                15 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 20 

              15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ЕООД 20 20 

 

 

За обособена позиция 3. Плодове и зеленчуци: 

 

Участникът „Рупанов Трейд” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 20 

                15 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 20 

              15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ЕООД 20 20 

 

 

За обособена позиция 4. Консерви: 

 



 

Участникът „Апекс Капитал” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 2 часа /120 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 2,5 

                120 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 2 часа /120 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 2,5 

              120 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Апекс Капитал” ЕООД 2,5 2,5 

 

 

 

Участникът „Рупанов Трейд” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 20 

                15 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 



- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 20 

              15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ЕООД 20 20 

 

 

 

За обособена позиция 5. Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, 

варива, замразени продукти и др.: 

 

Участникът „Апекс Капитал” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 2 часа /120 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 2,5 

                120 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 2 часа /120 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 2,5 

              120 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Апекс Капитал” ЕООД 2,5 2,5 

 

 

 

Участникът „Рупанов Трейд” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 



 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 0,25 часа /15 минути/ 

 

                 15 

П2 = ----------------------х 20 = 20 

                15 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

- Съответния срок за доставка е 0,25 часа /15 минути/ 

 

 

              15 

П3 = ------------------х 20 = 20 

              15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ЕООД 20 20 

 

 

 

за обособена позиция 6 – Хляб и хлебни изделия 

 

Участникът „Еталон 66” ЕООД: 

- Показателя срок за отстраняване на несъответствие на количеството 

качеството на доставените продукти при рекламация от Възложителя (П2) се изчислява по 

следната формула:  

            Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2=-----------------------------------------------------------------------------х20 

            Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където: 

- Най – краткия срок за отстраняване на несъответствие е  5 минути 

- Съответния срок за отстраняване на несъответствие е 5 минути 

 

                 5 

П2 = ----------------------х 20 = 20 

                5 

 

- Показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

                Най-кратък срок за доставка 

П3 = -----------------------------------------------------х 20 

            Съответен срок за доставка 

 

Където: 

- Най-краткия срок за доставка е 30 минути 

- Съответния срок за доставка е 30 минути 

 

 

 

 



              30 

П3 = ------------------х 20 = 20 

              30 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Еталон 66” ЕООД 20 20 

 

 

 

 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача най-късно до 28.09.2017г. да се 

публикува съобщение, че отварянето на ценовите оферти по обособени позиции: 1. Мляко и 

млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни 

хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 

6. Хляб и хлебни изделия“, назначена със Заповед № З-352/23.08.2017г. на Кмета на община 

Струмяни ще се извърши на 04.10.2017г. от 11:30 часа в залата на общински Съвет в сградата на 

община Струмяни. 

 

Работата на комисията приключи в 14: 00 часа на 19.09.2017г.  

 

1. Анна Бистричка – Председател /П*/ 

2. Вангел Стойчев – Управител ДСП Струмяни /П*/ 

3. Василка Панкова – Ст. Експ. В ОССИД /П*/ 

4. Кирил Янев – Ст.счетоводител /П*/ 

5. Славина Гутева – Счетоводител /П*/ 

 

 

 

 

         Получил и утвърдил: 

           /П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 

Дата 28.09.2017г. 

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни. 

 


