
УТВЪРДИЛ:   

                 ( п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      Майя Иванова Викторова - Ханджийска 
      Председател 
 
Изх. № 47/26.09.2019 г.                               

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

от работата на Комисия, назначена със Заповед 08/18.09.2019г. за извършване на подбор 
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 
пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в 
сдруженията – членове на БАД" 

На основание Заповед № 08/18.09.2019г. на Председателя на Българска Асоциация Диабет за 
назначаване на Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 
класиране на оферти за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:  
„Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  
членуващи в сдруженията – членове на БАД", Комисия в състав: 

Председател: Милена Чачева, счетоводител, извършващ счетоводно обслужване на БАД 

и членове:  

– Румяна Танева, технически сътрудник на РИКЦ- София 

адв. Ива Ботева – външен експерт – юрист, вписана в Списъка с външни експерти към АОП с 
ВЕ-3402, 

със задача да разгледа на 18.09.2019 г. в публично заседание при условията на чл. 54, ал. 1-ал.6 
от ППЗОП и закрито заседание по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП постъпилите оферти в срок до 16:30 
часа на 17.09.2019 г. за участие в процедурата, отразено в Протокол № 1/18.09.2019г.  
(Приложение 1 към настоящия протокол), и да завърши работата си в публично заседание на 
26.09.2019г. с разглеждане на ценовите предложения на участниците по реда на чл. 57, ал.1 от 
ППЗОП и с оценка и класиране на предложенията по реда на чл. 58 от ППЗОП по утвърдения от 
Възложителя критерий „най-ниска цена“, отразено в Протокол № 2/26.09.2019г. (Приложение 
3).  

I. Заседание на Комисията от 18.09.2019 г., отразено в Протокол № 1/18.09.2019 г. 

В рамките на срока за представяне на оферти е постъпила една оферта в запечатана 
непрозрачна опаковка: 

- „Оримекс“ ООД, гр. Свищов – оферта с вх. № 1/17.09.2019 г., 11,28 ч. 

На публичното заседание, състояло се на 18.09.2019 г. присъства представител на 
участника. 

В публичното заседание Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери 
за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  Трима от 
членовете на Комисията подписаха запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията обяви съдържанието на офертите съгласно Опис на представените документи по 
образец. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 
техническото предложение на участника.  
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В продължилото на същата дата (18.09.2019 г.) закрито заседание за преглед на 
представените документи от двамата участника с оглед преценка на съответствието им с 
изискванията на Възложителя и с критериите за подбор. 

Комисията установи, че в офертата на «Оримекс» ООД еЕЕДОП, представен за участника 
и за третото лице, чийто капацитет ще използва – „Нове Инженеринг“ ЕООД, са надлежно 
попълнени и подписани и съдържат  декларации относно липсата на основания за отстраняване. 
В Заключителни разпоредби на еЕЕДОП участникът и третото лице са предоставили съгласие 
Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 
предоставена в съответните части на еЕЕДОП. 

Комисията продължи работата си с преглед на офертата за съответствие с поставените 
критерии за подбор. Комисията установи, че офертата съответства на всички критерии за 
подбор, поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за поръчката. 

Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника. Същото е 
изготвено съгласно образеца на Възложителя. В предложената техническа спецификация 
фигурират продуктите и количествата за един пакет хранителни продукти, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

 Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допуска офертата на участника до оценка по критерий най-ниска цена. 
2. Обявява дата на публично заседание, на което да се отвори ценовото предложение на 

участника: 26.09.2019 г., 10.00 ч. в офиса на БАД, гр. София, ул. Подполковник Калитин 
бл. 20. 
 

II. Заседание на Комисията от 26.09.2019 г., отразено в Протокол № 2/26.09.2019 г. 
На публичното заседание, проведено по реда на чл. 57 от ППЗОП не присъства 

представител на участника.   

 Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови 
параметри» и обяви ценовото предложение на участника – Участникът предлага за изпълнение 
предмета на поръчката единична цена за пакет хранителни продукти – 27,77 лв. без ДДС, обща 
стойност за 5000 пакета – 138 850.00 лв. (сто тридесет и осем хиляди осемстотин и петдесет 
лева) без ДДС. 

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено по образеца от утвърдената 
документация за участие, както и че предложената цена не надвишава прогнозната стойност, 
посочена в обявлението за поръчката – 141 657.28 лв. без ДДС. 

С оглед на утвърдения критерий за оценка на офертите – най-ниска цена и факта, че има 
само една оферта за участие, Комисията взе следните  

РЕШЕНИЯ: 

1. Класира на първо място офертата на "Оримекс" ООД. 
2. Предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с 

предмет „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на 
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диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД" с класирания на първо 
място участник - "Оримекс" ООД. 

 

 

III. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 181, ал. 4 във връзка с чл. 
106 от ЗОП, Комисията изготви настоящия протокол, с който:  
 

1. Предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на 
диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД" с «Оримекс» ООД. 

2.  Предлага на Възложителя да утвърди настоящия протокол.  

Комисията изготви и подписа на 26.09.2019 г. в 11.30 ч. настоящия протокол и го предаде на 
Възложителя заедно с приложенията му: Протокол № 1 /18.09.2019 г. и Протокол № 2 
/26.09.2019 г.  

 

К О М И С И Я: 

(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Милена Чачева 
 
Членове: 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Румяна Танева 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Ива Ботева 
 


