
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

На 30.09.2019 год., в 11:00 часа комисията за провеждане на процедура за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ПО ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ ТОДОР 

ТИТУРЕНКОВ ГРАМАДА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАМАДА, 

назначена със Заповед №204/17.09.2019 г. в състав: 

  

Председател:  Станислава Людмилова-с квалификация: правоспособен юрист  

Членове:    

1. инж. Ирена Димитрова- на длъжност: Директор Обща администрация към Община 

Грамада 

2.Юлия Пенкова Илиева – на длъжност ИД Гл.счетоводител в Община Грамада 

И резервни членове:  

Пролетка Георгиева- на длъжност старши специалист към Община Грамада. 

 

С протокол № 1 от работата на комиисията на основание чл. 54, ал.8 във вр. ал.9 от 

ППЗОП на участниците в процедурата Зърнени храни Видин 99 АД и Меско ВД ЕООД  

е указано, че следва да представят в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване 

на протокола, посочените в протокол № 1  документи. В посоченият срок от страна на 

участниците са получени допълнително документи, както следва от Зърнени храни 

Видин 99 АД с вх. № 288/24.09.2019г. и от Меско ВД ЕООД с вх.№ 2917/27.09.2019г.  

Преди да пристъпи към отваряне на пликовете с допълнително представените от 

горепосочените участници документи комисията установи, че в Протокол № 1 е 

допусната техническа грешка, като е описано по отношение на участника ЮБП ЕООД, 

че е налице  „ЕЕДОП на оптичен носител, който не е подписан с КЕП. При отваряне на оптичния 

носител се отваря и ЕЕДОП, но същият носи само дата, без отразяване на подписване с КЕП, 

като на отделен таб се отваря икона за подпис с КЕП. В ЕЕДОП е посочено, че участника е 

регистриран н БАБХ, като е посочен сайт на БАБХ. След посещение на посочения сайт на БАБХ 

не се установи регистрация на участника“, а по-надолу е описано, че за участника не са 

констатирани несъответствия, което е видно и от диспозитивната част на протокол № 1, в която 

указания до участника ЮБП ЕООД не са посочени. Поради това, комисията приема, че е налице 

техническа грешка при изготвянето на протокол № 1. 

След това комисията пристъпи към отваряне на пликовете с допълнително представените 

от участниците документи. 

Зърнени храни Видин 99 АД е представил: 

- ЕЕДОП подписан с КЕП на оптичен носител и във формат pdf, подписан 

от законния представител на участника - 1 бр.  

- доказателство за въведена НАССР система  - 1 бр.  

-  удостоверение за регистрация от БАБХ за обект – бр. 

- удостоверения за регистрация на МПС в ОДБХ/БАБХ – 1бр. със списък на 

транспортните средства. 

- Талони на МПС, ведно с удостоверения за техническа изправност – 2 бр.  

Комисията констатира, че участникът Зърнени храни Видин 99 АД отговаря на 

изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност, както и  е представил документни за технически възможности и квалификации. 

В този смисъл комисията констатира, че участника отговаря на изискванията поставени 

от възложителя за лично състояние и  критерии за подбор, поради което и допуска до 

оценяване техническото предложение на участника.  



 

 

Меско ВД ЕООД 

- подписан ЕЕДОП с КЕП, представен оптичен носител и във формат pdf, 

подписан от законния представител на участника – 1 бр.  

- удостоверение за регистрация от БАБХ за обект - 1 бр. 

- удостоверения за регистрация на МПС в ОДБХ/БАБХ – 2бр. 

- Талони на МПС – 2 бр. 

- доказателство  за въведена НАССР система, ведно с декларация, ведно с регистър 

на произвежданите храни и с отразена технологична документация– 1 бр. 

- декларация за срок на валидност на офертата – 2 бр. 

- декларация за конфиденциалност – 1бр. 

-  договори за доставка – 2 бр.  

- удостоверения за извършени доставки – 2 бр.  

 

Комисията констатира, че участникът Меско ВД ЕООД отговаря на изисквания 

относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, 

както и  е представил документни за технически възможности и квалификации. В този 

смисъл комисията констатира, че участника отговаря на изискванията поставени от 

възложителя за лично състояние и  критерии за подбор, поради което и допуска до 

оценяване техническото предложение на участника.  

 

Съгласно документацията обществената поръчка се възлага въз основа на критерия 

икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта, се определя 

при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели, 

със следната относителна тежест на съответния показател в Комплексна оценка  ”К”, на 

базата на която се получава класирането на отделните участници: 

 

 Показател Ценово предложение (Ц) – с относителна тежест 50% в 

комплексната оценка; 

 Показател Качество на техническото предложение (Т) -  с относителна 

тежест 40% в комплексната оценка;; 

 Показател Срок за реагиране в случай на рекламация (Д)  - с относителна 

тежест на този критерии 10% в комплексната оценка. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите участници по показател Срок 

за реагиране в случай на рекламация с  10 % тежест в комплексната оценка. 

Участникът Зърнени храни Видин 99 АД е предложл срок за реакция в случай на 

рекламация –  1 час. 

Участникът Меско ВД ЕООД  е предложл срок за реакция в случай на рекламация 

-1 час. 

Участникът ЮБП ЕООД е предложл срок за реакция в случай на рекламация -1 

час  

 

При приложение на критерият се получиха следните оценки:   

По спецификация 1 и 2, об.п. 1 

По показател Д 

Зърнени храни Видин 99 АД – 10т.   / 100х0,1=10/ 

 

 



По спецификация 1  об.п. 2 

Меско ВД ЕООД – 10т.   / 100х0,1=10/ 

ЮБП ЕООД - 10т.   / 100х0,1=10/ 

 

По спецификация 1 об.п. 3,4,5 

ЮБП ЕООД – 10т. / 100х0,1=10/ 

 

 

По спецификация 2  об.п. 2 

Меско ВД ЕООД – 10т.   / 100х0,1=10/ 

ЮБП ЕООД - 10т.   / 100х0,1=10/ 

 

По спецификация 2  об.п. 3,4,5 

ЮБП ЕООД – 10т. / 100х0,1=10/ 

 

Класиране по показател Д 

 

По спецификация 1 и 2, об.п. 1 

Зърнени храни Видин 99 АД – 10т.    

 

По спецификация 1  об.п. 2 

Меско ВД ЕООД – 10т.    

ЮБП ЕООД - 10т.    

По спецификация 1 об.п. 3,4,5 

ЮБП ЕООД – 10т. 

 

По спецификация 2  об.п. 2 

Меско ВД ЕООД – 10т.    

ЮБП ЕООД - 10т.    

 

По спецификация 2  об.п. 3,4,5 

ЮБП ЕООД – 10т.  

 

Комисията продължи работата си в следните дни 02.10.2019г., 09.10.2019г.  и 

16.10.2019г. в които дни комисията се запозна с техническото предложение на 

учестниците във връзка с оценяването им по показател Т. 

Комисията пристъпи към оценяване на участниците по показател Качество на 

техническото предложение (Т) -  с относителна тежест 40% в комплексната оценка; 

Съгласно документацията за участие в обществената. Оценката по този показател се 

извършва на база представената от участника обяснителна записка, съдържаща следните 

елементи:   

 описание на отговорностите на членовете на екипа;  

 начин на извършване на доставката – организация и координация на целия 

процес по изпълнението на доставките, като се включва начин и оптимален 

срок на съхранение и транспортиране – начин и срок;   

 управление на риска във връзка с осъществяването на доставките 

 

Зърнени храни Видин 99 ЕООД единствен участник по спецификация 1 об.п.1 и 

спецификация  2 об.п. 1. 

В представената от участника обяснителна записка изчерпателно е посочена 

методологията на работа във връзка с изпълнението на поръчката, като са описани 

отговорностите на членовете на екипа – глевен технолог, квалифицирани 

производствени работници и оператори на машини и съоръжения 30бр., в товачисло 4бр. 

началници смени, 11бр. майстори в производството на тестени изделия, 15 бр. оператори 



на мошии съоръжения със съответното образование и квалификация, шофьори на 

товарни автомобили 10бр.; начина на извършване на доставката – организация и 

координация на целия процес по изпълнението на доставките с посочване на начина и 

оптималния срок на съхранение, опаковане и транспортиране – начин и срок на 

хранителните продукти – при подаване на заявка участника извършва доставката в 

посочените от него срокове, без забавяне като до минута време заявява участника, че 

може да реагира на спешни заявки, предлага се схема на работа между възложител и 

изпълнител, като процеса е приемане на заявка, насочване към администрацията на 

участника, обобщаване на заявката от гл.технолог по вид, асортименти и количества, 

асортиментите се подреждат в сътоветните съдове и се предават на шофьорите за 

доставка. Произведените артикули са опаковани в съотвестващи на изделието опаковки, 

етикетирани и се доставят до ОДЗ и ДСП, къдео се оформя документално заявката с 

нареждане за експедиция, което се връща на водача на товарния автомобил, като в края 

на месеца съответните експедиционни бележки се обобщават ии след сверяване с 

данните от счетоводството се издава фактура, която се представя на Възложителя. 

Участникът е представил и информация за управление на риска във връзка с 

осъществяването на доставките. 

 

Поради горното и при при приложение на методиката комисията реши на 

участника Зърнени храни Видин 99 АД да се присъдят 100т. по показател Т, тъй като в 

обяснителната записка подробно и  изчерпателно са посочени елементите описани в 

документацията.  

100х0,4=40т. по спецификация 1 и 2 об.п.1 

Зърнени храни Видин 99 АД – 40т.  

 

Комисията пристъпи към оценка по показателя Т на участниците по 

спецификация 1 и 2  об.п. 2 . По тези спецификации и об.п. № 2 подлежат на оценяване 

двама участника, а именно: Меско ВД ЕООД и ЮБП ЕООД. 

- Меско ВД ЕООД. 

 В представената от участника обяснителна записка е посочена методологията на 

работа във връзка с изпълнението на поръчката, описано е пълно и детайлно 

организацията за изпълнение на поръчката, като се представя концепция и подход при 

изпълнението, а именно: концепция разбаротена въз основата на яснио формулирани 

етапи и дейности и подход при ясно разграничаване на етапи и дейности. Разпределени 

са на етапи, като етап 1 е планиране и подготвяне на дейностите, които се заключават в 

определяне на отговорник от страна на изпълнителя за поемането на поръчките на 

възложителя, описани са отговорностите на този член от екипа на изпълнителя, в 

резултат на което се определя конкретно лице, което да приема заявката и към което да 

се обръща възложителя за информация, като този етап включва и  съставянето на 

дневник за отитане на приетите и изпратени към Възложителя заявки, създаване на 

профил на възложителя в използваната от изпълнителя електронна мрежа и 

организационно разпределяне на отговорностите на членовете на екипа между 

служителите на изпълнителя. Етап 2 е обозначен, като изпълнение, в който етап са 

включени дейностите по подаване на заявка от възложителя към отговорника по 

пласмент, който приема заявката и прави пълен опис в дневника, придвижва заявката 

към екипа по изпълнението й, след което заявката се разпределя от отговорника пласмент 

към съответните служители, които я изпълняват / изпълнението включва подготвяне, 

окомплектоване, подреждане в съответният товарен автомобил с хладилен режим/, след 

което заявката се изписва с придружаващите я документи от продавач фактуриста, коъто 

се контролира от отговорника пласмент. Етап 3 е определен като предаване на 

възложителя на заявката и приключване на подадената заявка. В този трети етап 

участникът предвижда подготовка на ППС за натоварване на съответинте артикули, като 

шофьорът подготвя хладилното ППС, извършва дезинфекция и почистване, проверява се 

за изрядно състояние, заявеуните артикули се наворават и стоката потегля, след което се 



транспортира до Възложителя където се предава със съответният приемо-предавателен 

протокол. Етап четири участникът е посочил, като допълнително предвидена дейност в 

два пункта, а именно в случай на извънредна нужда от доставка ще бъде предвиден екип, 

както и в случай на проблемна стока /колечество или качество/ ще се реагира в рамките 

на не повече от 1 час/. Описани са  отговорностите на членовете на екипа; описани са 

относимите номативни актове в дейността; описани са конкретни мерки, като 

запознаване на служителите със дейността, преглед и правилно етикетиране на стоките, 

което е поверено на началник склад, обучение на служителите, провеждане на 

вътрешнофирмен контрол по хигиената; описана е вътрешнофирмената организация по 

човешки ресурси, като отговорник по мониторинг, която се извършва от управителя на 

участника и неговити отговорности, началник склад 1бр. и неговите отговорности, 

счетоводител 1 бр. и отговорности, оператор въвеждане на данни, шофьор пласьор 2бр., 

работник склад/опаковчик 2 бр., помощен персонал -хигиенист; Участника е посочил, че 

разполага с 4 бр. собствени транспортни средства от които 2 бр. хладилни със 

съответните технически съоръжения и складови помещения. Описани са мерките за 

контрол на качеството на изпълнение на поръчката, като периодични срещи на екипа, 

периодичен отчет, преглед и анализ. Описани са  начина на извършване на доставката – 

организация и координация на целия процес по изпълнението на доставките с посочване 

на начина и оптималния срок на съхранение, опаковане и транспортиране – начин и срок 

на хранителните продукти.  

Участникът е представил и информация за управление на риска във връзка с 

осъществяването на доставките. 

След като разгледа обяснителната записка комисията прие, че същата е 

изчерпателна и съдържа цялостна методология на работа във връзка с изпълнението на 

поръчката, поради което реши да присъди на участника Меско ВД ЕООД максималният 

брой точки 100 по показател Т, като при приложение на методиката се получи следната 

оценка:  

100х0,4=40т.  

Меско ВД ЕООД – 40 т.  

 

- ЮБП ЕООД  

В представената от участника обяснителна записка изчерпателно е посочена 

методологията на работа във връзка с изпълнението на поръчката, като участника е 

посочил технологичната последователност и сроковете за изпълнение на поръчката. 

Описан е предмета на поръчката, общите изисквания към доставяните храни, като 

участника предлага следната периодичност на доставка – доставките се извършват 

ежедневно, в рамките на установеното работно време, селд писмена заявка от 

възложителя чрез обектите -краен получател, като заявката следва да се представи не по-

късно от 24 часа преди доставката, с възможност за заявка и по електронен път с 

подробно описание на артикули, количества и график за доставка. Доставяните продукти 

следва да имат добър търговски вид, доставяни във франко складовете на възложителя 

със специализирани транспортни средства за пренос на храни регистрирани по 

съответния ред, със срок на годност към съответната дата на доставката не по.-малко от 

75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Храните са опаковани, 

пакетирани и етикетирани по съответния установен нормативен ред, придружжават се от 

документ за произход и безопасност, както и първични докуметни за тях, както и 

търговски документ за съответния артикул. Описана е организацията и плана за работа, 

като участникът предлага изготвяне на план за работа с отделните етапи, дейности и 

задачи по изпълнението на поръчката, като продължителност и  последователност. 

Предлага се изпълнението на поръчката да е в три етапа: етап 1 – подготвителен в който 

етап са посочени по часове дейностите от страна на участника, като дейност по приемане 

и обработка на заявката от началник склад и предаване за изпълнение на ръководителя, 

след което дейност 2 – организация на изпълнение на заявката, проверка на складовите 

наличности и организиране на нейбходимите допълнителни доставки. Етап 2 – 



изпълнение на доставката, разпределени в дейност 1 – проверка на здравина на 

опаковсите и натоварване на артикулите от заявката, дейност 2 – транспортиране на 

заявените артикули до склада на Възложителя, дейност 3- приемане и разтоварване на 

заявените артикули в складовете на възложителя и натоварване на отпадъци от опаковки. 

Изчерпателно и  детайлно е посочено по часове и  дейности. Транспортирането се 

предлага да се извърши с едно специализирано транспорнто средство хладилно ППС, 

когато естеството на доставката налага това, или с две отделни транспортни средства, 

едното от което поддържа плюсов, а другото минусов режим при транспорт, когато  това 

налага естеството на доставката. Етап три е определен като оформяне на транспортните 

и доставните документи, в който етап участника предвижда предоставяне на 

документите за произход – търговски, здравен и първичен финансов, опазване на 

чистотата на околното пространство, ограничаване на негативното влияние от вибрации. 

Описани са изчерпателно задълженията и отговорностите на персонала, технически и 

изпълнителски екип на участника, които водят до осигуряване навременното стартиране 

и оптимизиране на работния процес, като ръководител е управителя на дружеството; 

началник склад и спезиалист по контрол на качеството /отговорник качество; водачи на 

транспортни средства. Дейностите са детайлно посочени в таблица по вид,човешки 

ресурси и оборудване. Отговорностите на членовете на екипа са детайлно разграничени 

и описани подробно; Описан е начина на извършване на доставката – организация и 

координация на целия процес по изпълнението на доставките с посочване на начина и 

оптималния срок на съхранение, опаковане и транспортиране – начин и срок на 

хранителните продукти. Описана е цялостна технология по изпълнение на доставките по 

видове артикули, като за съответната обособена позиция се предвижда хладилно МПС, 

спазване на температурен режим, хигиена, отчетност, мерки за своевременно товарене 

на продуктите без забавяне с оглед режима им за съхранение, квалифицирани работници 

за изпълнението на поръчката. Описани са правила за изпълнение на отделните групи 

храни по обособени позиции. 

Участникът е представил и информация за управление на риска във връзка с 

осъществяването на доставките, както и  предлагане на мерки за минимизирането им. 

Описан е начина на комуникация с Възложителя. 

След като разгледа обяснителната записка комисията прие, че същата е 

изчерпателна и съдържа цялостна методология на работа във връзка с изпълнението на 

поръчката, поради което реши да присъди на участника Меско ВД ЕООД максималният 

брой точки 100 по показател Т, като при приложение на методиката се получи следната 

оценка:  

100х0,4=40т.  

ЮБП ЕООД – 40 т.  

 

По спецификация 1 и 2 об.позиции 3,4 и 5 е налице само един участник ЮБП 

ЕООД. 

Комисията пристъпи към оценяване на участника по показателя Т. В 

представената от участника обяснителна записка изчерпателно е посочена 

методологията на работа във връзка с изпълнението на поръчката, като са описани 

отговорностите на членовете на екипа; начина на извършване на доставката – 

организация и координация на целия процес по изпълнението на доставките с посочване 

на начина и оптималния срок на съхранение, опаковане и транспортиране – начин и срок 

на хранителните продукти. Участникът е представил и информация за управление на 

риска във връзка с осъществяването на доставките. 

100х0,4=40т.  

ЮБП ЕООД – 40 т.  

 

 

 

 



 

 

При приложение на методиката се получиха следните оценки по позателите Д и Т. 

Спецификация 1 и 2 об.п. 1  

Зърнени храни Видин 99 АД  

Д – 10 т. 

Т- 40 т. 

 

Спецификация 1 об.п. 2  

Меско ВД ЕООД 

Д-10т. 

Т – 40т. 

ЮБП ЕООД 

Д- 10т. 

Т- 40т. 

 

Спецификация 1 об.п. 3,4,5  

ЮБП ЕООД 

Д- 10т. 

Т- 40т. 

 

Спецификация 2 об.п. 2  

Меско ВД ЕООД 

Д-10т. 

Т – 40т. 

ЮБП ЕООД 

Д- 10т. 

Т- 40т. 

 

Спецификация 2 об.п. 3,4,5 

ЮБП ЕООД 

Д- 10т. 

Т- 40т. 

 

 

След като извърши горните действия комисията реши, че отварянето на ценовите оферти 

ще се извърши на 21.10.2019г. от 11,00ч. в заседателната зала на Община Грамада. 

Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.3 от ППЗОП съобщението за отварянето на ценовите 

оферти с дата, час и място се публикува в Профила на купувача най-малко 2 работни дни 

преди датата на отваряне на офертите. 

Работата по настоящият протокол приключи на 16.10.2019г. в 10,00ч. и отразява 

заседания на комисията на следните дати 30.09.2019г., 02.10.2019г., 09.10.2019г.  и 

16.10.2019г. 

 

Комисия: 

 

Председател: заличено обстоятелство по ЗЗЛД   

 

Членове:  

 

заличено обстоятелство по ЗЗЛД  

заличено обстоятелство по ЗЗЛД  

заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 


