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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

 

Днес 31.03.2020 г. в 12.00 ч. Комисия назначена със заповед № 924/30.03.2020 г. на 

директора на 120 ОУ „Г.С.Раковски“ се събра за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпили оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 ЗОП с предмет: 

„Доставка на закуски за ученици от  I-ви до IV-ти клас нуждите на 120 ОУ 

„Г.С.Раковски“  “, пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7. 

Офертите са постъпили в срок, запечатани в непрозрачни пликове. Комисията 

констатира, че са постъпили две оферти. След като бе прочетен списъка с подадените 

оферти, всички членове на комисията декларираха, че не са налице хипотезите, 

визирани в чл. 103 ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

 

I.Оферта на „Сиси Нел“ ЕООД, рег. № 1/30.03.2020 г. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие 

– в запечатана непрозрачна опаковка. Плик „Ценово предложение“ беше подписан от 

членове на комисията. Член на комисията оповести документите за административно 

съответствие  съдържащи се в офертата.  Председателят на комисията оповести 

съдържанието на документите. Представени са всички изискуеми документи и 

декларации, съгласно поставените изисквания в документацията. 

Участника предлага за изпълнение на поръчката – 2 бр. специализиран транспорт, 

приложени са съответните разрешителни за  регистрации на автомобилите в ОДБХ. 

Списък на персонал – 4 души, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. 

Участника предлага – 2 мин. срок за доставка на храни в случай на рекламация. 

Техническо предложение – участника предлага общо 37 бр. разнообразни закуски и 

плодове със съответни грамажи. 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи и отвори 

ценовата оферта на участника „Сиси Нел“ ЕООД.  

Участника предлага цена за доставка на закуска с плод, чай/пр. мляко, нектар  в размер 

на 0.93 лв. с ДДС. 

 

II.Оферта на ЕТ „Тони – Траянка Божкова“ рег. № 2/30.03.2020 г. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие – в запечатана непрозрачна опаковка. Плик „Ценово 

предложение“ беше подписан от членове на комисията. Член на комисията оповести 

документите за административно съответствие  съдържащи се в офертата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, представени са 

всички изискуеми документи и декларации, съгласно поставените изисквания в 

документацията. 

Участника предлага 1 бр. специализиран транспорт за изпълнение на поръчката. 

Персонал – 1 човек, които ще отговаря за изпълнение на поръчката. 

Участника предлага – 60 мин. срок за доставка на храни в случай на рекламация. 

Техническо предложение – участника предлага общо 17 бр. разнообразни закуски и 

плодове със съответни грамажи. 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи и отвори 

ценовата оферта на участника ЕТ „Тони – Траянка Божкова“.  

Участника предлага цена за доставка на закуска с плод, чай/пр. мляко, нектар  в размер 

на 0.95 лв. с ДДС. 
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Съгласно определения в документацията критерии за оценка, комисията извърши 

оценяване на офертите: 

Ценово предложение – 50 т.:  

1. „Сиси Нел“ ЕООД – 50 т. 

2. ЕТ „Тони – Траянка Божкова“  - 48.95 т. 
 

Асортимент закуски – 35 т.: 

1. „Сиси Нел“ ЕООД – 35 т. 

2. ЕТ „Тони – Траянка Божкова“  - 16.08 т. 

 

Срок за реакция след рекламация – 15 т.: 

1. „Сиси Нел“ ЕООД – 15 т. 

2. ЕТ „Тони – Траянка Божкова“  - 0.50 т. 

 

 

 С оглед  извършеното класиране комисията предлага да бъде сключен договор за 

изпълнение на обществената поръчка с класирания  на първо участник „Сиси Нел“ 

ЕООД. 

 

 

Комисията приключи работата си на 02.04.2020 г. в 16.00 ч. 

Протоколът се публикува  на сайта на 120 ОУ  и се изпраща по е-мейл на всички 

участници. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: Ваня Максимова – зам. директор по УД 

 

Членове: 1. Силвия Георгиева – ст. учител 

       2. Надежда Недялкова  - ст. учител 

      3. Кристина Галева – гл. счетоводител 

     4. Ивана Минкина – юрист 
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